Leena Kaljunen

Leena Kaljunen

JOHTAMISOPIT KUNTAORGANISAATIOSSA

JOHTAMISOPIT KUNTAORGANISAATIOSSA

Väitöskirja kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten esitetään

Väitöskirja kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten esitetään

kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston luvalla julkisesti

kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekunta neuvoston luvalla julkisesti

tarkastettavaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon

tarkastettavaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon

auditoriossa perjantaina 4. helmikuuta 2011 klo 12

auditoriossa perjantaina 4. helmikuuta 2011 klo 12

Acta Universitatis
Lappeenrantaensis 422

Acta Universitatis
Lappeenrantaensis 422

– DISKURSIIVINEN TUTKIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESTA
1980-LUVULTA 2000-LUVULLE

– DISKURSIIVINEN TUTKIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESTA
1980-LUVULTA 2000-LUVULLE

Ohjaaja

Dosentti Janne Tienari
Kauppatieteellinen tiedekunta
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Esitarkastajat Professori Taina Savolainen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Kauppatieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto
Professori Eero Vaara
Hanken, Svenska handelshögskolan
Vastaväittäjä Professori Taina Savolainen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Kauppatieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto

ISBN 978-952-265-039-9
ISBN 978-952-265-040-5 (PDF)
ISSN 1456-4491
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Digipaino 2011

TIIVISTELMÄ
Kaljunen Leena
JOHTAMISOPIT KUNTAORGANISAATIOSSA – diskursiivinen tutkimus sosiaali- ja
terveystoimesta 1980-luvulta 2000-luvulle
Lappeenranta 2011
305 sivua, 61 kuviota, 12 taulukkoa, 1 liite
Acta Universitatis Lappeenrantaensis 422
Väitöskirja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
ISBN 978-952-265-039-9, ISBN 978-952-265-040-5 (PDF), ISSN 1456-4491
Julkisen sektorin johtamista on uudistettu viime vuosikymmeninä uuden julkisjohtamisen
suuntauksen kautta. Tässä keskeistä ovat olleet markkinamekanismin sekä
yksityissektorin johtamisoppien soveltaminen julkiselle sektorille. Tämän tutkimuksen
tarkoituksena on tuottaa tietoa johtamisoppien soveltamisesta kuntaorganisaation sosiaalija terveystoimessa. Mielenkiinnon kohteena ovat kysymykset, miten johtamisopit ovat
tulleet kuntaorganisaatioon ja miten ne ovat levinneet, rakentuneet sekä rakentaneet
kontekstiaan tarkasteluajanjaksolla 1985 - 2007. Tutkimuksen lähestymistapa on
diskurssianalyyttinen ja nojaa epistemologialtaan tulkinnallisesta tieteen filosofiasta
nousseeseen sosiaaliseen konstruktivismiin.
Oppien leviämistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa translaationa, kääntämisprosessina,
jossa opin johtoportaaseen tullut ensimmäinen versio tulkitaan ja käännetään
organisaation kielelle ja käytännöiksi. Oppien rakentumista kontekstissaan
käsitteellistetään sedimentoitumisen käsitteen kautta, mikä auttaa ymmärtämään uusien ja
vanhojen oppien elementtien kerrostumista lähes muuttumattomista syvärakenteista
nopeasti muuttuviin pintarakenteisiin. Tutkimuksen kohdeorganisaationa on suomalainen,
keskikokoinen kuntaorganisaatio. Aineistona on käytetty kirjallisia dokumentteja ja
haastatteluja.
Johtamisoppeja kuntaorganisaatioon välittäviä tahoja ovat olleet konsulttiyritykset,
yliopistot, kuntien johtoportaan verkostot, uudet johtajat sekä koulutuspäivät.
Organisaation valmius uuden johtamisopin omaksumiseen on yhteydessä organisaatioon,
johtoon, tarjolla oleviin oppeihin sekä toimintaympäristöön liittyviin tekijöihin
Levitäkseen organisaatiossa oppi tarvitsee johdon tasolta kannattajan, joka markkinoi sitä
muulle virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle. Kun oppi saavuttaa johdon enemmistön
tuen, käynnistyy sen kääntämisprosessi johdon puheesta henkilöstön puheen ja
käytäntöjen tasolle.

Uudet johtamisopit kyseenalaistavat vanhoja ”totuuksia” ja samalla ne määrittävät, mikä
on tärkeää ja mikä jää huomiotta. Uudet opit eivät syrjäytä kokonaan vanhoja, vaan opit
sedimentoituvat: vanhojen oppien diskursiivisia elementtejä jää pois ja uusien oppien
elementtejä tulee mukaan johtamispuheeseen. Johtamisopit rakentavat kontekstiaan sekä
puheen, käytäntöjen että organisaatiorakenteiden tasolla, mutta joihinkin syvärakenteisiin
ne eivät ole pystyneet vaikuttamaan tai vaikuttavat äärimmäisen hitaasti.
Asiakaslähtöisyys muun muassa on ollut useimpien johtamisoppien diskursiivinen
elementti, mutta se on jäänyt toistuvasti kuntaorganisaation sosiaali- ja terveystoimessa
organisaatiolähtöisen palvelujen järjestämistavan ja talouden kautta tapahtuvan
tuloksellisuuden arvioinnin varjoon.
Diskurssit muutoksesta ja sen välttämättömyydestä, tehokkuudesta sekä julkisen
rinnastaminen yksityiseen näyttäytyivät tässä tutkimuksessa metatason diskursseina, jotka
oikeuttavat yksityiseltä sektorilta lähtöisin olevien johtamisdiskurssien soveltamisen
muutoksen ja tehokkuuden aikaansaamiseksi julkiselle sektorille. Kuntien sosiaali- ja
terveystoimen tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointi on kapeutunut liikkeenjohdon
peruslähtökohdista nousevaksi talouden kautta tapahtuvaksi arvioinniksi. Tässä julkisen
toiminnan omiin arvolähtökohtiin ja teoriataustaan pohjautuvien toiminnan tulosten ja
saavutettujen hyvinvointivaikutusten arviointi sekä näistä kertovien mittarien
kehittäminen yhdessä talouden mittarien kanssa on marginaaliin jäänyttä, mutta nousevaa
puhetta.
Avainsanat: Johtamisoppi, diskurssi, kuntaorganisaatio, kuntakonteksti, sosiaali- ja
terveystoimi, uusi julkisjohtaminen, sedimentoituminen, translaatio
UDC 65.012.4 : 352 : 303.022

ABSTRACT
Kaljunen Leena
MANAGEMENT IDEAS IN A MUNICIPAL ORGANIZATION – Discursive research
in the social and health care context from 1980 to 2000
Lappeenranta 2011
305 pages, 61 figures, 12 tables, 1 appendix
Acta Universitatis Lappeenrantaensis 422
Diss. Lappeenranta University of Technology
ISBN 978-952-265-039-9, ISBN 978-952-265-040-5 (PDF), ISSN 1456-4491
Management in the public sector has been reformed in the past decades through the trend
of the New Public Management. The main features in the reforms have been the
introduction of a market mechanism and private sector management ideas into the public
sector. The purpose of this study is to create new knowledge on the application of
management ideas in municipal organizations and more specifically in the spheres of
social and health care. Of interest are the questions of how management ideas have been
introduced to municipal organization and how they have spread, been reconstructed and
constructed their context during 1985-2007. The research approach is discourse analytical
and is based on social constructionism founded on interpretative, hermeneutic tradition.
This study examines the spreading of management ideas through a process called
translation. The first versions of management ideas adopted by managers are interpreted
and translated within the context into the language and practices of the organization. The
reconstruction of management ideas within the context has been conceptualized by the
concept of sedimentation, which helps to realize how elements of new and old
management ideas become layered, from almost unchangeable deep-seated levels to
quickly changing upper levels. The collected data includes written documents and
interviews in a Finnish, middle-sized municipal organization.
Managerial ideas have spread to municipal organizations through consultants,
universities, networks of municipal managers, incoming managers and training. The
introduction of managerial ideas to organizational discourse is connected with factors
related to the organization, management, context and management ideas available. New
managerial ideas question the old ”truths”, and at the same time, they define what is
important and what is ignored. New management ideas do not replace the old ones, but
sediment: discursive elements of old management ideas are eliminated and new elements
are introduced into managerial discourse. Managerial ideas construct their context at the
levels of speech, practices and organizational structures, but have not been able to
influence some deep-seated levels, or they affect such levels extremely slowly. Customer
orientation, among others, has been a discursive element of many managerial ideas, but
has repeatedly remained in the shadow of the organization-oriented way to provide
services and efficiency measurements limited to economic aspects.

Discourse on change and its necessity, effectiveness and the equation of the public sector
with the private one appeared as metadiscourse, which legitimized the application of
managerial ideas developed in the private sector to the public sector in order to achieve
change and effectiveness. The assessment of effectiveness and efficiency in municipal
social and health care has narrowed down to assessment with economic indicators based
on the principles of business administration. The assessment and development of
indicators of effectiveness and effects on welfare which stem from the principles of the
public sector itself, which would be used along with economic indicators, have remained
marginal, but are now an emerging topic in discourse.
Keywords: management idea, discourse, municipal organization, municipal context,
social and health care, new public management, sedimentation, translation
UDC 65.012.4 : 352 : 303.022

ALKUSANAT
Olen tehnyt vuosia töitä avoterveydenhuollon käytännössä sekä viimeiset kuusi vuotta
ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään sekä hyvinvointialan yrittäjyyteen
kohdistuvan

tutkimuksen

ja

kehittämisen

parissa.

Pienessä,

5000

asukkaan

terveyskeskuksessa työskennellessäni koin johtamisen melko mutkattomana ilmiönä jonakin, joka mahdollisti arkisen työn asiakkaiden ja potilaiden parissa. Isommissa,
moniportaisemmissa johtamis- ja organisaatiorakenteissa tuntui puolestaan olevan monta
todellisuutta ja kaikessa läsnä myös minulle tuntematon organisaation menneisyys.
Ihmiset puhuivat samoista asioista monenlaisin version ja heille nämä versiot olivat omaa
koettua todellisuutta. Yleisessä keskustelussa kuuli usein, kuinka julkinen sosiaali- ja
terveydenhuolto ja sen johtaminen ovat hukassa ja kuinka mallia pitäisi ottaa
yksityissektorilta.
Kun vuonna 2004 irrottauduin terveydenhuollon arjesta tutkijaksi Lappeenrannan
teknillisen yliopiston Technology Business Research Centerin koordinoimaan, Tekesin
FinnWell-ohjelmaan kuuluneeseen, ”Hyvinvointikaupunki” – tutkimushankkeeseen,
pääsin samalla mukaan monitieteiseen tutkijaryhmään. Sosiaali- ja terveydenhuolto olivat
nousseet kiinnostuksen kohteeksi myös tuotantotalouden, kauppatieteiden ja monien
muidenkin tieteenalojen sisällä. Eri tieteenalat katsoivat samaa kokonaisuutta omasta
viitekehyksestään käsin, joskus turhankin kapea-alaisesti. Monitieteisessä kontekstissa
oma ajattelu sai uusia näkökulmia ja ajatus hakea terveystieteiden maisterina jatkoopiskelijaksi kauppatieteelliseen tiedekuntaan johtaminen ja organisaatiot – pääaineeseen
ei enää tuntunutkaan mahdottomalta.
Kun esitin ensimmäiset ajatukset tutkimusintressistäni vuoden 2005 kesällä KTT Janne
Tienarille, olin tuskin kuullutkaan diskurssianalyysistä ja tutkimusotteeni oli tarkoitus
olla aivan toinen. Janne otti esiin diskurssianalyysin mahdollisena lähestymistapana ja
innostuin (tapani mukaan) heti: tässä se oli – menetelmä, jonka avulla yrittäisin ymmärtää
sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista, siinä tapahtuneita kehitystrendejä ja kokemaani
ristiriitaisuutta hiukan syvemmin.

Nyt kun tutkimusprosessini on lopuillaan, haluan kiittää niitä, jotka ovat antaneet oman
panoksensa ja tukensa työlleni. Lämmin kiitos erityisesti ohjaajalleni professori, KTT
Janne Tienarille, kun jaksoit lukea tutkimukseni useat versiot ja antaa sekä kriittistä että
kannustavaa palautetta koko prosessin ajan. Varsinkin niinä jaksoina, jolloin tämä työ jäi
tauoille, muun työn varjoon, kysymyksesi ”Mitä kuuluu?” sai minut tarttumaan siihen
taas uudelleen. Kiitos myös esitarkastajina toimineille professori Eero Vaaralle sekä
professori

Taina

Savolaiselle:

Teiltä

sain

arvokkaita

kommentteja

työni

viimeistelyvaiheeseen. Olen kiitollinen lisäksi Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan
rahastolle

saamastani

kauppatieteelliselle

apurahasta
tiedekunnalle

sekä

Lappeenrannan
osa-aikaisesta

teknillisen

yliopiston

tutkijakoulutettavana

työskentelyjaksosta. Nämä mahdollistivat osittaisen muusta työstä irrottautumisen
aineiston analyysivaiheessa ja veivät tutkimusta hyvän matkaa eteenpäin.
Haluan kiittää vielä nykyisiä sekä ”Hyvinvointikaupunki”-tutkimusprojektin aikaisia
tutkijakollegoitani monista keskusteluista ja yhdessä vietetystä ajasta. Ystävilleni
”Ylimmäisen kiertäjille” erityiskiitos yhteisistä lenkeistä ja muista yhteisistä, mutta viime
aikoina liian harvoiksi jääneistä hetkistä, jotka ovat pitäneet yllä niin fyysistä kuin
henkistä kuntoa. Kiitos myös äidilleni, joka olet antanut mallin sinnikkyydestä ja siitä,
että aina pitää olla jotain meneillään.
Ja lopuksi kiitos läheisimmilleni: miehelleni Ramille, joka mukauduit taas tähänkin
elämänvaiheeseen rinnallani kulkien, lapsilleni Matille ja Päiville, vävylleni Jannelle sekä
elämämme uudelle aurinkoiselle, lapsenlapsellemme Matiakselle! Omistan tämän Teille
ja tulevaisuudelle! Kiitos siitä, että olette olemassa!
Rautjärvellä 18.12.2010
Leena Kaljunen
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LYHENTEET
ABC
ABM
BM
BPR

Activity Based Costing, toimintolaskenta
Activity Based Management, toimintojohtaminen
Benchmarking,
Business Process Reengineering, liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu tai
radikaali uudistaminen
BSC Balanced Scorecard, tasapainotettu tuloskortti
MBO Management by Objective, tavoitejohtaminen
NPM New Public Management, uusi julkisjohtaminen
STVOL Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
TOC Theory of Constraints, kapeikkoajattelu
TQM Total Quality Management, laatujohtaminen
TUJO tulosjohtaminen

1. JOHDANTO
”Kielen varassa on elämä ja kuolema –
niin kuin kieltä vaalit
niin korjaat hedelmää.”
(Sananl. 18:21)
Tämän liikkeenjohto- ja organisaatiotutkimuksen väitöskirjatyön tarkoituksena on tuottaa
uutta tietoa johtamisopeista kuntaorganisaatiossa ja erityisesti sen sosiaali- ja
terveystoimessa. Tutkimus sijoittuu ajallisesti 1980-luvun puolivälistä vuoteen 2007.
Kiinnostuksen kohteena ovat liikkeenjohdon kontekstissa kehkeytyneiden johtamisoppien
tulo kuntaorganisaatioon, oppien leviämisprosessi, rakentuminen kontekstissaan sekä se,
millaisia seurauksia niiden voidaan tulkita tuottaneen. Tutkimus on toteutettu
suomalaisen, keskisuuren kuntaorganisaation ja erityisesti sen sosiaali- ja terveystoimen
kontekstissa.
Valtion vankassa normiohjauksessa rakennettua suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmää on pyritty uudistamaan viimeisten vuosikymmenien aikana uusin
ohjausmallein ja liikkeenjohdon opein. Markkinat, verkostot ja kumppanuus ovat
haastaneet hierarkiat ja professiot. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja sen suomalaisen
version rakentuminen on Heikkilän, Kautton ja Teperin (2005, 17) mukaan ollut useiden
eri aloilla toteutettujen ratkaisujen yhteisvaikutuksen ja erilaisten neuvottelujen tulosta.
Sama pätee heidän mukaansa hyvinvointivaltion uudistamiseen ”uuden julkisjohtamisen”
(New Public Management, NPM) avulla 1990- ja 2000-luvuilla. Selkeää visiota, joka
olisi ohjannut muutosta, ei ole ollut, vaan uudistukset ovat toteutuneet erilaisten
ajankohtaisten ja objektiivisiksi tulkittujen tarpeiden ja niihin reagoimisen sekä
poliittisten kompromissien ohjaamina.
Uuden julkisjohtamisen suuntauksessa korostuvat johtamista koskevien periaatteiden
yleistettävyys yksityissektorilta julkiselle sektorille (Lähdesmäki 2003, 53, Dawson &
Dargie

2005,

35)

sekä

palvelujen

järjestämistehtävän

erottaminen

palvelujen

tuottamisesta ja tehokkuuden hakeminen markkinamekanismin kautta (Möttönen &
Niemelä 2005, Pollitt 2005, 276, Taylor 2005, 110). Yleisellä tasolla julkisen johtamisen
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muutosta

on

kuvattu

siirtymiseksi

professionaalisbyrokraattisesta

johtamisesta

managerialistiseen, ammattimaiseen johtamiseen (Clarke, Cochrane & McLaughlin
1994). Managerialismi nostaa toiminnan tehokkuuden keskeiseksi tavoitteeksi ja
painottaa johtamisen merkitystä tehokkuuteen pyrittäessä (Pollitt 1993).
Erilaiset yksityissektorilla suositut johtamisopit ovat näyttäytyneet keskeisinä julkisen
johtamisen uudistamisen ja toiminnan tehostamisen apuvälineinä. Tulosjohtaminen oli
ensimmäinen julkiselle sektorille laajamittaisesti sovellettu johtamisoppi ja sen jälkeen
uusia oppeja on virrannut niin, että tilannetta on kuvattu jatkuvasti vaihtuvien oppien
viidakoksi (Laaksonen 2008, 15). Julkisella sektorilla käytetty johtamisen kieli ja
käsitteet ovat muuttuneet yritysmäiseen suuntaan: puhutaan asiakkaista, myyjistä,
ostajista ja palveluista. Toisaalta on arvioitu, että retoriikka on muuttunut enemmän kuin
todellinen toiminta. (Hämäläinen & Heiskala 2004, 94 – 95)

1.1 Tutkimuksen tausta
Kansalaisen oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin pohjautuu perustuslakiin (731/1999),
jonka mukaan ”julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin laissa säädetään, jokaiselle
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä” (Suomen perustuslaki
731/1999, 19 §). Valtio ohjasi palvelutuotantoa keskitetyn ohjaus- ja organisointimallin
sekä sektorikohtaisen lainsäädännön määrittelemien periaatteiden mukaisesti 1980-luvun
lopulle asti (Valtiovarainministeriö 1998). Tuolloin kunnallishallinnon säätelyä ja
normiohjausjärjestelmää ryhdyttiin purkamaan ensin vuonna 1989 voimaan tulleen
vapaakuntalain ja hallinnonuudistuskokeilujen kautta ja sitten vuonna 1993 voimaan
astuneen uudistetun valtionosuuslain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta 733/1992) voimin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on lain (733/1992) mukaan kunnilla ja
tavat, joilla palvelut voidaan järjestää, määritellään samassa laissa. Uudistettu
valtionosuuslaki toi kunnille lisää päätösvaltaa oman toimintansa järjestämiseen ja
mahdollisuuden

oman

tuotannon

ohella

hankkia

palveluja

toiselta

kunnalta,
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kuntayhtymältä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. (Kytö, Aatola & Tourila 2005, 24,
Möttönen & Niemelä 2005)
Kunnalliset palvelut rahoitetaan pääosin verovaroin ja valtionosuuksin. Valtionosuuslain
uudistukset (1992 ja 1996) muuttivat valtiolta saadun rahoituksen laskennallisia
perusteita menoperusteisesta tarveperusteiseksi. Valtionosuudet vähentyivät 1990-luvulla
1980–luvun kasvun vuosista merkittävästi. (Möttönen & Niemelä 2005) Rahoituspohjaan
ja palvelujen tarpeeseen ovat vaikuttaneet lisäksi maan sisäinen muuttoliike, työttömyys
sekä väestön ikääntyminen. Kuntapäättäjien tehtäväksi on jäänyt sopeuttaa palvelut
muuttuviin tarpeisiin ja resursseihin. (Myllymäki 2002) Vuonna 2005 käynnistynyt
palvelurakenneuudistushanke ohjaa kuntia lainsäädännön voimin järjestämään sosiaali- ja
terveyspalvelunsa 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Käytännössä tämä tarkoittaa
väestömäärältään pienempien kuntien kohdalla yhteistyövelvoitetta. (Laki kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta 169/2007)
Lainsäädännöllisten, sosiodemografisten ja talouteen liittyvien muutosten lisäksi julkisen
sektorin toimintaympäristössä on tapahtunut ideologisia muutoksia. Pyrkimys tehostaa
julkisen sektorin toimintaa yhdistämällä siihen yksityisen sektorin tehokkuutta on ollut
1980-luvulta

alkaen

eurooppalaisen

politiikan

näkyvä

teema.

(Antola

2004)

Uusliberalistinen vaihtoehto, jossa yksityisen sektorin toimintatapojen, kilpailun ja
markkinoiden hyödyntäminen nähdään ratkaisuna julkisen sektorin ongelmiin, sai
muotonsa ”uudeksi julkisjohtamiseksi” nimetyssä suuntauksessa. Siinä julkista sektoria
kritisoitiin

lisääntyvissä

määrin

liiallisesta

byrokratiasta,

tehottomuudesta,

asiakasnäkökulman unohtamisesta ja liian vähäisestä mielenkiinnosta palvelujen laatua
kohtaan. (Forma, Kuivalainen, Niemelä & Saarinen 2007, 4) Uuden julkisjohtamisen
myötä julkisen sektorin toimintaa on määritelty uudelleen yksityisen sektorin sanastojen,
merkitysjärjestelmien, kielikuvien ja identiteettien kautta (Filander 2000).
Uuden julkisjohtamisen opit lähtivät liikkeelle 1970-luvulla Yhdysvalloista ja IsoBritanniasta (Osborne & McLaughlin 2005, 2008). Lähtökohtana oli, että julkista
hallintoa tulee kehittää yrityselämän johtamis-, toiminta- ja organisointitapoja
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soveltamalla, koska yksityissektorin toimintaa pidettiin julkista sektoria kehittyneempänä
ja tehokkaampana. Kilpailu nähtiin tekijänä, jonka vuoksi yksityinen voittaa julkisen
tehokkuusvertailussa. Siirtämällä julkista toimintaa kilpailun piiriin eli markkinoille ja
soveltamalla kilpailuperusteisia toimintamalleja oletettiin julkisen sektorin toiminnan
tehostuvan ja kustannusten hallinnan sekä toimivuuden parantuvan. (Nashold 1995,
Pollitt & Boukaert 2000)
Yritysjohtajille on Helms Millsin (2005) mukaan esitelty 1960-luvulta alkaen yhä uusia
johtamisoppeja ja –tekniikoita menestyksen avaimina. Näiden oppien soveltaminen
omaan organisaatioon on näyttäytynyt lähes välttämättömänä, mikäli johto haluaa pysyä
menestyvien yritysten joukossa. Nämä pääasiassa amerikkalaisperäiset liikkeenjohdon
opit, ideat ja tekniikat saavuttivat uuden julkisjohtamisen myötä myös julkisen sektorin
toimijat (Meyer 2002). Uuden julkisjohtamisen on sanottu merkinneen julkiselle
sektorille kilpailun ja markkinamekanismin sekä uusien johtamisoppien kautta eräänlaista
paradigman muutosta täytäntöön panevasta johtamisesta yritysmäiseen johtamiseen
(Ryynänen 2001).
Sosiaali- ja terveydenhuollon perinteet ovat eri maissa hyvin erilaiset ja tämä on
vaikuttanut osaltaan siihen, että uutta julkisjohtamista on toteutettu monin eri tavoin.
Tutkimustulokset NPM –uudistusten vaikutuksista ovat myös ristiriitaisia. Uusi
julkisjohtaminen

on

tuonut

muutoksia

”vanhaan

julkisjohtamiseen”

niin

palvelujärjestelmä-, organisaatio- kuin yksilötasolla. Pollitt, van Thiel ja Homburg (2007,
6) toteavat kuitenkin, että NPM –reformit näyttävät tarvitsevan onnistuakseen
vihollistaan, perinteistä, vakaata byrokratiaa. Käsite post-NPM, uuden julkisjohtamisen
jälkeinen aika, kuvaa suuntauksessa viime vuosina tapahtunutta muutosta. Tämä ei
Christensenin ja Lægreidin (2007, 2) mukaan tarkoita sitä, että NPM olisi tullut tiensä
päähän, mutta suuntaus on saanut uusia painotuksia, kuten puheet verkostoista, yksityisen
ja julkisen yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä palvelujärjestelmän integraatiosta.
Markkinaorientaatio näyttää kuitenkin tulleen jäädäkseen.
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Yksityistalouden

yritys-

ja

markkinamallin

perusoletusten

sovellettavuutta

ja

siirrettävyyttä julkiselle sektorille on myös kritisoitu ja nähty vain osittain mahdollisena
(Christensen & Lægreid 2001, Ryynänen 2001). Tätä on perusteltu julkisen sektorin
erityispiirteillä. Julkinen sektori toimii poliittisessa kontekstissa, jolle leimaa antavaa ovat
vahva lainsäädännöllinen ja budjettirahoituksellinen kehys, ohjeiden ja suositusten kautta
tapahtuva kuntatason ohjaus, ohjauksen paikallinen tulkinta virkamiesjohdon ja
luottamushenkilöjohdon

vuorovaikutuksessa

sekä

julkisuusperiaate

ja

kansalaismielipiteen huomioon ottaminen. Julkisen toiminnan perusajatuksena on
pyrkimys yleiseen hyvään eli kansalaisten hyvinvointiin, mihin liittyy kansalaisten tasaarvoinen, oikeudenmukainen kohtelu ja yhtäläisten peruspalvelujen turvaaminen kaikille.
Toiminta rahoitetaan pääosin julkisista varoista. Yksityisen sektorin toiminnan
tavoitteena puolestaan on taloudellisen hyödyn saavuttaminen ja sitä ohjaavat
markkinataloudelliset periaatteet.

Julkisen toiminnan ja palvelun käsite ei näissä

keskusteluissa ole myöskään ollut yksiselitteinen. (Brendan 2004, Tuusvuori 2004)
Johtamisopit tutkimuskohteena
Yksittäisistä liikkeenjohdon opeista suomalaisessa kuntaorganisaatiossa tai laajemmin
julkisella sektorilla on julkaistu monia tutkimuksia. Tulosjohtamista, laatujohtamista,
toimintojohtamista,

prosessijohtamista,

oppivaa

organisaatiota

ja

tasapainotettua

tuloskorttia (Balanced Scorecard) on tarkasteltu eri näkökulmista (mm. Lumijärvi 1993,
Nashold 1995, Möttönen 1997, Lumijärvi 1999, Heuru 2000, Lumijärvi ja Jylhäsaari
2000, Leväsvirta 2000, Mäki 2000, Karila 2002, Ronkainen & Maksimaisen 2002, Kujala
2003, Lillrank 2003, 2004, Möttönen & Niemelä 2005, Saranummi, Kivisaari, Väyrynen
& Hyppö 2005, Tammi 2006, Ollila 2006).
Kansainvälistä tutkimusta yksittäisten johtamisoppien soveltamisesta julkisella sektorilla
ja sen sosiaali- ja terveystoimessa löytyy myös runsaasti eri tieteenaloilta. On tutkittu
muun muassa laatujohtamisen vaikuttavuutta toiminnan tehokkuuteen (VanRooyen ym.,
1999) ja lääkärien osallistumista ja sitoutumista laatujohtamisen ohjelmaan (Miller &
Coe, 2000), prosessijohtamisen soveltamista terveydenhuoltoon (McAdam & Corrigan
2001, McNulty & Ferlie 2002), samoin kuin muidenkin yksittäisten johtamisoppien,
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kuten tasapainotetun tuloskortin soveltamista julkisen sektorin organisaatioissa (Radnor
& Lovell 2003, Yee-Chin 2004). Uuden julkisjohtamisen tuomien uudistusten ja
yksittäisten johtamisoppien soveltamisen kansainvälinen vertailu on ollut vaikeaa niiden
erilasten ilmenemismuotojen vuoksi (Pollitt & Bouckaert 2003, Pollitt, Van Thiel &
Homburg 2007). Johtamisoppien on todettu muuttavan muotoaan ja tulevan uudelleen
”käännetyiksi” ja tulkituiksi siirryttäessä maasta toiseen (Sahlin-Andersson 1996, 71).
Tässä maiden väliset kulttuuriset erot vaikuttavat vahvasti organisaatioiden kulttuureihin
ja käytäntöihin (House, Javidan, Hanges & Dorfman 2002) ja sitä kautta myös
johtamisoppien soveltamiseen.
Johtamisoppien leviämistä, soveltamista ja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa on
tutkittu Suomessa jonkin verran. Mäki (2000) tutki lisensiaattityössään laadunhallinnan
diffuusiota Suomen terveydenhuollossa. Tutkimuksen mukaan laadunhallinta oli edennyt
pisimmälle yksityisillä terveysasemilla ja sairaaloissa. Torpan (2007) tutkimus
liikkeenjohdon oppien soveltamisesta neljässä yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä
osoitti, että oppien soveltaminen oli jäänyt lähinnä symboliselle tasolle. Johtamista
kuvattiin

uudella

johtamisen

kielellä,

mutta

tulosten

mukaan

vain

yhdessä

sairaanhoitopiirissä oli edetty kohti managerialistista johtamista ja toiminnan
organisointia. Samassa sairaanhoitopiirissä oli sovellettu myös markkinaehtoisia
toimintatapoja.
Johtamisoppeja ja niiden leviämistä suomalaisessa yrityskontekstissa ovat tutkineet muun
muassa Savolainen (1997) sekä Tienari, Vaara ja Ainamo (2003). Savolainen (1997) tutki
laatujohtamisen

tuloa,

leviämistä

ja

muotoutumista

kahdessa

suomalaisessa

perheyrityksessä. Tutkimuksen mukaan uuden johtamisajattelun juurtuminen on
pohjimmiltaan ideologinen ilmiö. Ajattelutapojen muutosta tapahtuu rinnan erilaisten
tekniikoiden soveltamisen kanssa. Kehityksen alkuun saattamiseksi tarvitaan käsitteitä ja
ajatuksellisia rakenteita, joilla vaikutetaan ihmisten ajatusmaailmaan. Muutos voi näkyä
vasta myöhemmin, kun asetetaan tavoitteita ja toteutetaan niitä, jolloin uusi ajattelutapa
materialisoituu puheiksi, kirjoituksiksi, esityslistoiksi ja toiminnaksi. Savolaisen (1997)
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mukaan organisaation historia, tyyppi ja kulttuuri muodostavat kontekstin, josta
toimijoita ei voi irrottaa.
Tienari, Vaara ja Ainamo (2003) ovat tutkineet suomalaisessa pankkimaailmassa, miten
organisaation ylin johto maastouttaa erilaisia liikkeenjohdollisia oppeja ja miten he
perustelevat ja oikeuttavat toimintaansa ”muutoksen” käsitteen avulla. Tutkimuksen
mukaan opit näyttäytyivät omassa ajassaan väistämättöminä totuuksina, kunnes ne
korvautuivat uusilla opeilla. Tämä tapahtuu usein ennen kuin edellistä oppia on pystytty
täysin omaksumaan. Tutkijat käyttivät diskursiivista lähestymistapaa, jossa muutos
määrittyi yleispäteväksi edistyksen ja rationaalisuuden viitekehykseksi. Muutoksen
paikalliset ilmentymät, diskurssit, joilla ymmärrettiin vakiintuneita puhekäytäntöjä,
nousivat yleisistä johtamisopeista. (Tienari ym. 2003, 311 – 312)
Johtamisoppien tuloa, leviämisprosessia, elinkaarta, rakentumista kontekstissaan ja
vaikutuksia

on

tutkittu

melko

vähän

suomalaisen,

kunnallisen

sosiaali-

ja

terveydenhuollon kontekstissa, vaikka näitä oppeja on sovellettu siellä jo useamman
vuosikymmenen ajan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa tähän
”tutkimusaukkoon”. Miten johtamisoppien leviämisprosessi kuntakontekstissa lähemmin
tarkasteltuna tapahtuu, miten johtamispuhe ja -käytännöt kehittyvät, voidaanko
johtamisopeilla esittää olevan vaikutuksia kuntaorganisaatiossa tapahtuvaan johtamiseen
ja käytäntöihin tai miten aikaisempien oppien käy, kun uusia oppeja virtaa
organisaatioon? Toimiala ja sen johtaminen on sinänsä vilkkaan yleisen keskustelun,
mielenkiinnon ja kritiikin kohteena muun muassa väestön ikärakenteen ja palvelutarpeen
ennakoidun kasvun sekä näiden tuomien kuntatalouden kestävyysongelmien takia. Tässä
valossa johtamisajattelun ja –käytäntöjen tutkiminen on erittäin ajankohtaista.

Tutkimuksen lähestymistapa
Tässä tutkimuksessa tarkastelen uuden julkisjohtamisen myötä kuntaorganisaatioon
virranneita johtamisoppeja diskursseina eli vakiintuneina puhekäytäntöinä, jotka osaltaan
muokkaavat ilmiötä, josta ne puhuvat (Foucault 1989, 49). Diskurssianalyyttisen
lähestymistavan

epistemologia

nojaa

tulkinnalliseen,

fenomenologisesta

tieteen
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filosofiasta nousseeseen, sosiaaliseen konstruktivismiin. Sosiaalinen konstruktivismi
syntyi

1960-luvulla

ja

sen

yhteiskuntatieteellisenä

lähtökohtana

pidetään

tiedonsosiologien Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin teosta The Social Construction
of Reality (1966). Sosiaalisen konstruktivismin mukaan meillä ei ole mahdollisuutta
kohdata tutkimaamme todellisuutta ”puhtaana”, vaan aina jostakin näkökulmasta
merkityksellistettynä (Gergen 1994, Burr 1995). Sosiaalisen konstruktivismin keskeinen
kiinnostuksen kohde on se, kuinka sosiaalinen todellisuus rakentuu kielenkäytössä ja
muussa toiminnassa. Tutkija ei etsi yhtä, ”oikeaa” todellisuutta tutkimusaineistonsa takaa,
vaan tutkimuksen kohteena on todellisuus, jonka ihmiset puheessaan rakentavat. (Burr
1995, Potter 1996) Sosiaalisen konstruktivismin sisällä on erilaisia suuntauksia, joista
jyrkän linjan edustajille ”kaikki on diskurssia”, kun taas maltillista suuntaa edustava
kriittinen

diskurssianalyyttinen

lähestymistapa

tunnustaa

myös

ei-diskursiivisen,

materiaalisen todellisuuden olemassaolon (Fairclough 2005).
Kun johtamisoppeja analysoidaan diskursseina, avautuvat ne tavat, joilla puheena olevat
asiat on kunakin aikana ja kussakin yhteydessä nähty. Samalla on tietoisesti tai
tiedostamatta rajoitettu mahdollisia muita tapoja, joilla asiat voitaisiin esittää (ks. Hall
1992).

Vakiintuvat

puhetavat,

diskurssit,

kamppailevat

myös

keskenään

oikeellisuudestaan ja näissä kamppailuissa jotkut diskurssit saavat valta-aseman.
Diskurssianalyyttinen lähestymistapa mahdollistaa vallalla olevien diskurssien lisäksi
marginaaliin jääneiden diskurssien tai uusien, nousevien diskurssien näkyväksi
tekemisen. Kriittisen diskurssianalyyttisen tarkastelun avulla on lisäksi mahdollista
tuottaa tietoa siitä, miten johtamisdiskurssit ja niiden muutokset heijastuvat organisaation
ei-diskursiivisiin elementteihin - toisin sanoen, kuinka diskurssit rakentavat eidiskursiivista, materiaalista kontekstiaan (Fairclough 2005). Kysymys ei ole lineaarisista
syy-seuraussuhteisista vaikutuksista, vaan pikemminkin dialogisesta, vastavuoroisesta
prosessista.
Tämän tutkimuksen kohdeorganisaationa on keskikokoinen suomalainen kunta, jonka
väkiluku on 1970-luvulta lähtien ollut laskeva. Työvoimatarpeen muutokset niin talouden
suhdannevaihtelujen kuin teollisuuden rationalisointikehityksen vuoksi ovat vaikuttaneet
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asukasluvun kehitykseen sekä talouteen. Väestön ikärakenteen muutos syntyvyyden
laskiessa

ja

ikääntyvien

määrän

lisääntyessä

on

samalla

ollut

voimakas.

Kuntaorganisaation jatkuvana haasteena on ollut toiminnan sopeuttaminen supistuvaan
sekä rakenteellisesti muuttuvaan väestöpohjaan.
Tutkimusaineistoina käytän kohdeorganisaationa olevan kunnan ja sen sosiaali- ja
terveystoimen

toimialan

arkistoihin

tallennettuja

kirjallisia

dokumentteja,

henkilöstölehden artikkeleita, paikallisen sanomalehden artikkeleita ja poliittisen johdon,
virkamiesjohdon sekä henkilöstön haastatteluja. Aineiston analyysin teen induktiivisesti
aineistosta lähtien. Analyysin edetessä palaan kuitenkin takaisin teoriaan niin, että
tulkintaa voi kuvata empirian ja teorian vuoropuheluna käydyksi iteratiiviseksi
prosessiksi.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat
Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat kysymykset siitä, miten erilaiset
johtamisopit ovat tulleet kuntaorganisaatioon ja miten ne ovat levinneet ja rakentuneet
organisaation arjessa. Tarkastelun kohteena on myös se, kuinka johtamisopit ovat
rakentaneet kontekstiaan. Tarkastelujakso on rajattu ajallisesti 1980-luvun puolivälistä
haastatteluaineiston keräämisen päätösvuoteen 2007 ja toimialakohtaisesti sosiaali- ja
terveystoimeen (Kuvio 1).

1985

1990

1995

2000

2007

1. Johtamisopit ajanjaksolla 1985 - 2007
2. Johtamisoppien tulo ja leviäminen organisaatiossa
3. Johtamisoppien
rakentuminen kontekstissaan

4. Johtamisopit
kontekstinsa rakentajina

NPM, Kuntakonteksti, Kuntaorganisaatio, Sosiaali- ja terveystoimi
Kuvio 1 Tutkimusongelmat kontekstissaan
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Tutkimusongelmat ovat:
1. Mitä

johtamisoppeja

kuntaorganisaation

sosiaali-

ja

terveystoimesta

on

tunnistettavissa 1980-luvun puolivälistä 2000-luvulle?
2. Millainen on johtamisoppien leviämisprosessi kuntakontekstissa?
a) Mitä kautta johtamisopit ovat tulleet kuntaorganisaatioon?
b) Miten opit ovat levinneet kuntaorganisaatiossa?
Tavoitteena on selvittää, mitä kautta johtamisopit ovat tulleet kuntaorganisaatioon ja sen
sosiaali- ja terveystoimeen. Tässä tarkoituksena on tunnistaa ne välittävät tahot, jotka
toimivat johtamisoppien tuloportteina kuntaorganisaatioon sekä lisätä ymmärrystä
johtamisoppien leviämisprosessista, miten se kuntaorganisaatiossa tapahtuu.
3. Miten johtamisopit rakentuvat kuntaorganisaation sosiaali- ja terveystoimen
kontekstissa?
Tavoitteena

on

tuottaa

tietoa

johtamisoppien

elinkaaresta

ja

rakentumisesta

kontekstissaan. Tarkastelu on rajattu pääosin aikakontekstissa tapahtuvaksi. Paikka-,
toimija-, asia- tai tilannekontekstiin on vain joitain viittauksia.
4. Miten johtamisopit ovat rakentaneet kontekstiaan?
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten johtamisoppien, vakiintuneina puhetapoina,
voidaan esittää rakentaneen kuntaorganisaatiota ja sen sosiaali- ja terveystoimen
käytäntöjä.
Kunnat ovat monien tekijöiden suhteen hyvin erilaisia, joten tarkoitus ei ole tuottaa
kaikkiin kuntaorganisaatioihin suoraan yleistettävissä olevaa tietoa. Tavoitteena on
tuottaa uutta tietoa ilmiöstä tuomalla yksi kuntaorganisaatio syvällisempään tarkasteluun.

1.3 Keskeiset käsitteet
Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat johtamisopit, uusi julkisjohtaminen,
diskurssi, kuntaorganisaatio, sosiaali- ja terveystoimi, kuntakonteksti, sedimentoituminen
ja translaatio. Seuraavana ovat lyhyet määritelmät siitä, mitä näillä käsitteillä tässä
tutkimuksessa tarkoitetaan:
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Johtamisopilla tarkoitetaan tässä suhteellisen yhtenäistä ja säännönmukaista kuvausta
jonkin johtamisen (erityis)alueen filosofiasta, periaatteista, normeista ja uskomuksista
(Savolainen

2001

a).

Menetelmien

tasolla

johtamisoppi

toimii

johtamisen

teknisluonteisena apuvälineenä (Kettunen 1997).
Uusi julkisjohtaminen (New Public Management, NPM) on 1980-luvulta alkaen
julkisen johtamisen uudistuksia ohjannut ja eri maissa erilaisia sovelluksia saanut
suuntaus, jossa keskeistä on tehokkuuden, tuloksellisuuden ja asiakasnäkökulman
korostaminen, markkinamekanismin hyödyntäminen sekä yrityselämän johtamis-,
toiminta- ja organisointimallien soveltaminen julkiselle sektorille (Ryynänen 2001,
Lähdesmäki 2003, Möttönen & Niemelä 2005, Pollitt 2005, 276, Taylor 2005, 110).
Suhteessa johtamisoppeihin uusi julkisjohtaminen ymmärretään tässä ylätason käsitteenä,
jonka alla erilaisten johtamisoppien soveltaminen julkisessa johtamisessa tapahtuu.
Diskurssilla tarkoitetaan suhteellisen vakiintunutta puhekäytäntöä, joka rakentuu
sosiaalisesti ja joka rakentaa ilmiötä, josta se puhuu (Foucault 1989, 49, Fairclough 1992,
64 – 66, Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 27). Diskurssi voidaan yleisesti määritellä
kielellisten käytäntöjen joukoksi, joka määrittää suhtautumistamme sekä toimintaamme
suhteessa tiettyihin ilmiöihin (Sorsa, Pälli, Vaara & Peltola 2010, 8).
Kuntaorganisaatio on, Kalliota (1995) mukaillen, keskenään vuorovaikutuksessa
olevista osista koostuva kokonaisuus, jossa on itsehallinnon ja poliittisen päätöksen teon
alue, hallinnon alue sekä operatiivinen alue. Hallinnon alueella tapahtuu päätöksenteon
valmistelu, toimeenpanon varmistaminen sekä päivittäinen johtaminen ja palvelut
toteutetaan operatiivisella alueella. Kuntaorganisaation toiminta kohdistuu kunnan
alueeseen ja asukkaisiin. Kunnalla puolestaan tarkoitetaan ”alueellisesti rajoitettua, yhden
maan sisällä olevaa itsehallinnollista paikallishallinnon perusyksikköä, jolla on oma
hallintonsa ja verotusoikeutensa” (Mäkinen 1992).
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Kuntakonteksti

käsitetään

tässä

tutkimuksessa

yksittäistä

kuntaorganisaatiota

laajempana lainsäädännöllisenä, poliittisena, taloudellisena, sosiaalisena ja kulttuurisena
ympäristönä, jossa kuntajohtaminen tapahtuu.
Sosiaali- ja terveystoimella tarkoitetaan kuntaorganisaation osaorganisaatiota, toimialaa,
jonka tehtäväalueena on järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon1 palvelut
kunnassa.
Sedimentoitumisella fysikaalisena ilmiönä ymmärretään kerrostumista tai saostumista
kiinteiden hiukkasten laskeutuessa vedestä erilaisille pinnoille. Sedimentoituminen vaatii
virtauksen

loppumista.

Tässä

tutkimuksessa

sedimentoitumisella

tarkoitetaan

johtamisoppien ”hiukkasten”, diskursiivisten elementtien, kerrostumista organisaation
vakiintuneeksi

ajattelu-

ja

puhetavaksi.

Johtamisajattelun

”pohjalla”

säilyy

kyseenalaistamattomia, hyvin hitaasti tai harvoin muuttuvia kerroksia, vaikka ”pinnassa”
uusien oppien virtaus ja johtamisdiskurssien joidenkin elementtien sekä niiden
vaikutuksesta rakentuneiden käytännön sovellutusten muuttuminen olisi nopeaakin.
Uusista diskursseista joitain elementtejä sedimentoituu organisaation johtamisajattelun
syvempiin kerroksiin, kun taas osa virtaa kokonaan sen ulkopuolelle. (vrt. Cooper,
Hinings, Greenwood & Brown 1996, 623)
Translaatiolla, kääntämisellä tai kääntämisprosessilla (translation) tarkoitetaan idean
(tässä johtamisopin) kääntämistä organisaation kielelle niin, että organisaatioon huonosti
sopivat asiat jätetään pois ja yhteensopivia asioita korostetaan. Näin sama idea esitetään
eri konteksteissa erilaisina versioina. (vrt. Sahlin-Andersson 1996, 71)

1

Sosiaalihuolto on määritelty tämän tutkimusraportin sivulla 32 ja terveydenhuolto sivulla 30.
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1.4 Tutkimusraportin rakenne
Tämän tutkimusraportin luvussa kaksi luon katsauksen kuntaan, uuteen julkisjohtamiseen
ja

johtamisoppeihin

liittyviin

tutkimuksiin

sekä

kuntajohtamiselle

keskeiseen,

kuntaorganisaatiota laajempaan kuntakontekstin liittyvään lainsäädäntöön ja poliittisen
ohjauksen asiakirjoihin. Tarkastelen kuntaa johtamisen kontekstina alueellisen,
hallinnollisen, taloudellisen sekä toiminnallisen ulottuvuuden kautta. Toiminnallisen
ulottuvuuden rajaan kuntaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana.
Lopuksi tuon esiin johtamisen erityispiirteitä kuntaorganisaatiossa yrityksiin verrattuna.
Seuraavaksi tarkastelen julkisen johtamisen uudistamispyrkimyksiä 1980-luvulta 2000luvulle uuden julkisjohtamisen viitekehyksessä. Uuden julkisjohtamisen (New Public
Management, NPM) käsitteen ja suuntauksen taustan tarkastelun jälkeen siirryn sen
ilmenemismuotoihin, joista ensin käsittelen pyrkimystä markkinoistaa julkiset sosiaali- ja
terveyspalvelut. Tämän tarkastelun rajaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin
Suomessa. Tarkoituksenani on auttaa hahmottamaan kokonaisuutta, jonka osana ja
rinnalla on tapahtunut uuden julkisjohtamisen toinen uudistustrendi: pyrkimys muuttaa
julkista johtamista yritysjohtamisen suuntaan.
Uuden julkisjohtamisen johtamisen keskeisyyttä ja menetelmiä painottavan puolen
kohdalla nostan esiin erilaiset johtamisopit, joita 1980-luvulta lähtien on levinnyt myös
suomalaiselle julkiselle sektorille ja kuntakenttään sen olennaisena osana. Johtamisoppien
leviämisprosessin käsitteellistän ilmiönä, jossa opit eivät sellaisenaan diffusioidu
kontekstista toiseen, vaan kyseessä on pikemminkin kääntämisprosessi (translation),
jossa

oppia

mukautetaan

organisaation

vallitseviin

oppeihin

ja

käytäntöihin

kontekstuaaliset seikat huomioiden. Otan tässä mukaan sedimentoitumisen käsitteen, jota
Cooper kumppaneineen on käyttänyt tarkastellessaan uusien oppien elementtien
kerrostumista vanhojen päälle. Luvun lopuksi tarkastelen vielä diskurssin käsitettä ja
johtamisoppeja diskursseina ennen yhteenvetoa, joka kokoaa kirjallisuuteen pohjautuen
tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet kuvioksi.
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Empiirinen osa rakentuu kolmesta luvusta, joista ensimmäinen, luku kolme, sisältää
kuvauksen tutkimuksen toteuttamisesta. Tässä etenen sosiaalisen konstruktivismin ja
kriittisen

diskurssianalyyttisen

lähestymistavan

tarkastelusta,

tutkimusasetelman,

tutkimusaineiston ja aineiston analyysin kuvaukseen ja luvun lopuksi arvioin tutkimuksen
luotettavuutta.
Luvussa neljä aloitan tässä tutkimuksessa saatujen tulosten kuvauksen. Tarkastelen ensin
esiin nousseita johtamisdiskursseja kronologisessa järjestyksessä kuntakontekstissaan.
Jaottelen

tarkasteluajanjakson

kolmeen

aikakauteen,

joista

ensimmäiseen,

tulosjohtamisen kauden kuvaukseen sisällytän tulkinnan tämän johtamisdiskurssin tulosta
kohdeorganisaatioon, diskurssin keskeisistä elementeistä, kääntämisprosessista, jolla
diskurssi käännettiin organisaation kielelle, diskurssin rakentumisesta kontekstissaan ja
tulosdiskurssista kontekstinsa rakentajana. Sen jälkeen tulen ajallisesti 1990-luvun
puoliväliin, jossa tulosdiskurssin valta-asema alkaa murtua. Tilalle tulevat useat
rinnakkaiset toimintatapoihin keskittyvät diskurssit. Nimeän ajanjakson rinnakkaisten
oppien ajaksi ja kuvaan näiden johtamisoppien keskeisiä diskursiivisia elementtejä,
diskurssien rakentumista kontekstissaan ja diskursseja kontekstinsa rakentajana.
Kolmannen ajanjakson, 2000-luvun tasapainotetun tuloskortin ajan johtamisdiskurssien
kuvaus päättää tämän yksittäisten johtamisdiskurssien tarkastelun.
Johtamisdiskursseja analysoidessani teksteistä erottui kolme, koko tarkastelujakson lähes
jokaisen diskurssin yhteydessä esiintynyttä

metadiskurssia.

Näitä

olivat

puhe

muutoksesta, tehokkuudesta sekä julkisen rinnastaminen yksityiseen. Luvun lopussa
kuvaan näitä metadiskursseja eräänlaisina kyseenalaistamattomina ”ylätasoina” ja avaan
näiden metadiskurssien sisältämiä monimuotoisia makro-, meso-, ja mikrotasoja.
Tutkimuksen yhteenvedon ja johtopäätökset esitän luvussa viisi, jossa tarkastelen tuloksia
vuoropuhelussa aikaisempien tutkimusten kanssa. Luvun lopussa esitän tämän
tutkimuksen pohjalta nousseita jatkotutkimusaiheita.
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2 KUNNAT, UUSI JULKISJOHTAMINEN JA
JOHTAMISOPPIEN LEVIÄMINEN
2.1 Kunta johtamisen kontekstina
Suomen perustuslain (731/1999) kunnallista itsehallintoa koskevan säännöksen (121 §)
mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden
itsehallintoon”. Kunnat ovat muodostaneet julkisen hallinnon perustan valtion ohella jo
1800-luvun lopulta lähtien seurakunnan ja kunnan erottua toisistaan (Myllymäki 2002).
Ensimmäiset itsehallintoa määrittävät lakitekstit ovat vuoden 1865 maalaiskuntia ja
vuoden 1873 kaupunkeja koskevat kunnallislait. Uusin Kuntalaki astui voimaan vuonna
1995. Suomen kunnallista itsehallintoa pidetään laaja-alaisen tehtäväpiirinsä ja vastuunsa
johdosta vahvimpana Euroopassa. Pohjois-Euroopan maista Etelä-Eurooppaan mentäessä
kuntatason yhteiskunnallinen rooli vähenee. (Valtiovarainministeriö 1998, Ryynänen
2001)
Kuntajaotus toimii hallinnollisen tarkoituksensa ohella keskeisenä aluerakennetta
jäsentävänä elementtinä (Kuntajakolaki 1196/1997, Pihlajaniemi 2006, 71). Mäkisen
(1992) mukaan kunnalla tarkoitetaan ”alueellisesti rajoitettua, yhden maan sisällä olevaa
itsehallinnollista paikallishallinnon perusyksikköä, jolla on oma hallintonsa ja
verotusoikeutensa”. Määritelmään on sisällytetty kunnan taloudellinen ulottuvuus.
Ronkainen ja Maksimainen (2002) määrittävät kuntaa hallinnollisen, maantieteellisen ja
taloudellisen ulottuvuuden lisäksi vielä toiminnallisen, henkisen ja verkostoulottuvuuden
kautta

(Ronkainen

&

Maksimainen

2002).

Lainsäädäntö

luo

puitteet

näille

ulottuvuuksille. Euroopan integraatio ja globalisaatio vaikuttavat kuntakenttään sekä
välillisesti

valtion

hallinnon

kautta

että

välittömästi

alueen

elinkeinoelämän

kilpailukyvyn ja yksilöiden menestyksen kautta. Kontekstin huomioivan kuntakäsityksen
mukaan

kunta

nähdään

institutionaalisen

luonteensa

ohella

moniulotteisena,

ympäristöönsä reagoivana yksikkönä (Maanonen 2005, Pihlajaniemi 2006, 717).
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Tässä luvussa tarkastelen kuntaa aikaisemman tutkimuksen pohjalta hallinnollisena,
alueellisena

ja

taloudellisena

yksikkönä

sekä

toiminnallisesti

sosiaali-

ja

terveyspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Luvussa luon katsauksen myös siihen, mitä
johtamisen erityispiirteistä kuntakontekstissa on kirjoitettu yrityskontekstiin verrattuna.

2.1.1 Kunta alueellisena ja hallinnollisena yksikkönä
Suomen kuntien lukumäärä kasvoi 1940-luvulle asti, jolloin maassamme oli 602 kuntaa
(Mäkinen 1992). Määrä on laskenut kuntaliitosten johdosta niin, että vuoden 2010 alussa
jäljellä oli 342 kuntaa, joista kaupunkeja oli 108 (Lindroth 2009). Kuntarakenteen
muutosta

on

vauhdittanut

vuoden

2008

jälkeen

Laki

kunta-

ja

palvelurakenneuudistuksesta (169/2007), joka tähtää kuntarakenteen vahvistamiseen
”yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin” (4 §) (Kuvio 2).

480
452 448 448 446
444

430

432 431
416 415

380
348 342

330
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Kuvio 2 Kuntien lukumäärät 2000 - 2010 (Lähde: Lindroth 2009, http://www.kunnat.net)

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta
kokonaisuudesta,

jolla

on

taloudelliset

ja

henkilöstövoimavaroihin

perustuvat

edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta (Kuntajakolaki
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1196/1997, 1 §, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, 5 §). Kuntajakoa
voidaan muuttaa, jos muutos:
1. edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille
2. parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita
3. parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai
4. edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta (Kuntajakolaki
1196/1997, 3 §).
Kuntakoko, kuntien lukumäärä ja kuntaliitosten vaikutukset ovat olleet 1960-luvulta
lähtien tutkimuksen kohteena (esim. Pystynen 1965, Djupsund, Helander & Stålberg
1975, Saari 1979, Niemivuo 1991, Sandberg & Ståhlberg 1997, Karila 1998, Majoinen
2002, Mathur, Ryynänen & Nystedt 2003, Haveri & Nieminen 2003, Moisio & Uusitalo
2003, Koski 2004, Leinamo 2004, Pihlajaniemi 2006). Kunnat ovat erilaisia niin
väestömäärältään kuin alueiltaankin ja erojen merkitystä monimutkaistaa vielä se, että
kokoerot menevät ristiin: asukasluvultaan suuret kunnat ovat alueiltaan pieniä ja
päinvastoin (Pihlajaniemi 2006, 71). Muuttoliikkeen voimistumisen seurauksena yli
puolet suomalaisista asuu elämänsä aikana useammassa kuin yhdessä kunnassa
(Ronkainen & Maksimainen 2002). Sisäinen muuttoliike on muodostunut muun muassa
kuntien palvelutuotannon haasteeksi (Valtiovarainministeriö 1998). Kunnat toimivat
erilaisissa luonnon- ja maantieteellisissä olosuhteissa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että
niiden logistinen ja talousalueittainen asema sekä väestö- ja elinkeinorakenteet
poikkeavat huomattavasti toisistaan. Karilan (1998) mukaan kunnan koko ja
toimintaympäristön kompleksisuus ovat tärkeimpiä kuntien välisiä eroja selittäviä
tekijöitä. Kuntajaotuksen muutosten vaikutusten on todettu (Pihlajaniemi 2006, 71)
vaihtelevan tekijöittäin ja olevan ristiriitaisia, osaltaan jopa haluttujen vaikutusten
vastaisia. Moision ja Uusitalon (2003, 62) mukaan kuntarakenteen muutokset eivät ole
tuoneet tavoiteltuja kustannussäästöjä.
Kunnan pakolliseen perusorganisaatioon kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus,
kunnanjohtaja

tai

pormestari

sekä

tilintarkastuksen

järjestämisestä

vastaava

tarkastuslautakunta ja varsinainen tilintarkastaja (Kuvio 3). Lisäksi valtuustolle annetaan
31

oikeus valita kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia sekä liike- tai muun
laitoksen taikka tietyn tehtävän hoitamista varten johtokuntia. (Porokka-Maunuksela,
Huuskonen, Koskinen & Säilä 2004)

Luottamushenkilöhallinto

KUNNANVALTUUSTO

KUNNANHALLITUS

TARKASTUSLAUTAKUNTA

LAUTAKUNNAT

Virkamiesjohto

KUNNANJOHTAJA
TOIMIALAT + niiden johtajat
VASTUUALUEET + niiden johtajat
OSASTOT /YKSIKÖT+ niiden johtajat
Kuvio 3 Kunnan hallinto-organisaatio

Valtuusto on vaaleilla valittu kunnan ylin päättävä elin, jolla on kokonaisvastuu kunnan
ja koko kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluvia tehtäviä, joita ei
voi delegoida toisille toimielimille ovat:
-

päättää
o toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
o hallinnon järjestämisen sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan
perusteista
o kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä
perusteista
o kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista
o takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
o luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
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o tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista
-

valita tilintarkastajat ja jäsenet kunnan toimielimiin, jollei lain säännöksistä muuta
johdu

-

hyväksyä talousarvio sekä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

Valtuuston tehtäviin kuuluu myös ohjesääntöjen antaminen, joista hallintosääntö on
pakollinen. Se sisältää määräykset muun muassa toimielinten kokoontumisesta,
tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.
(Kuntalaki 365/1995, 50 §)
Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston
päätökset, panna ne täytäntöön ja valvoa päätösten laillisuutta. Kunnanjohtaja johtaa
kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
(Kuntalaki 365/1995, 23 §, 24 §) Kunnanhallituksella ja johtavilla viranhaltijoilla on
tilivelvollisuus valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina. Tilivelvollisuuden
varmentajana toimii ulkoinen ja sisäinen valvonta. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Se valitsee toimikaudekseen myös yhden tai useamman tilintarkastajan, jonka on
tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. (Kuntalaki 365/1995, 71
§, 72 §, 73 §)
Valtuusto valitsee lisäksi lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista
kunnassa. Yleisimpiä lautakuntia ovat sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ja
kaavoituslautakunta.

Vapaakuntakokeilusta

annettu

laki

(718/88)

mahdollisti

lakisääteisen lautakunnan tai johtokunnan päättämän asian siirtämisen kunnanhallituksen
käsiteltäväksi ja yhteislautakuntien asettamisen myös lakisääteisten (5 §) palvelujen
järjestämiseen. Tämä käynnisti 1980-luvun lopulla muutoksen, jossa lautakuntien määrää
on vähennetty ja lautakuntia yhdistetty (Vartiainen 1996).
Kunnallisen

päätöksenteon

keskeisimmän

arvopohjan

muodostavat

perinteisesti

korostetut demokraattiset arvot ja 1990-luvulla tulosjohtamisen kaudelle siirryttäessä
voimistuneet tehokkuusvaatimukset (Heuru 2000). Päätöksenteolle on ominaista
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monivaiheisuus ja kokousmenettely. Hallintolakiin (434/2003) on kirjattu hyvän
hallinnon perusteet, hallintoasiain vireille tuloa ja asian käsittelyä sekä ratkaisemista
koskevat säädökset ja päätöksissä olevien virheiden korjaamisen ja tiedoksiannon
menettelytavat. Kunnanvaltuuston päätettävissä oleva asia etenee tavallisesti viranhaltija
valmistelun kautta lautakunnan esityslistalle ja sieltä kunnanhallitukselle ennen
valtuuston lopullista ratkaisua (Kuvio 4). Valmisteluprosessin huolellisuus ja
monipuolisuus ovat tärkeitä, koska luottamushenkilöt tekevät päätökset valmistelun
pohjalta. Silloin, kun yksittäisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille on siirretty
päätösvaltaa, kokousmenettelyä ei tarvita (Oulasvirta & Brännkärr 2001).

VIRANHALTIJAVALMISTELU

KUNNANHALLITUS
 asian valmistelu
valtuustolle

JOHTOKUNTA JA/TAI
LAUTAKUNTA
 lausunto, esitys, aloite

KUNNANHALLITUS
 laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpanopäätös

VALTUUSTO
 lopullinen
ratkaisu
Kuvio 4 Kunnanvaltuustossa päätettävän asian etenemisjärjestys (Oulasvirta & Brännkärr 2001)

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa
kuntaan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty kunnan
muu toimielin. (Kuntalaki 365/1995, 44 §, 45 §) Merkittävänä vaikuttajajoukkona
toimivat myös niin sanotut kaksoisagentit, jotka toimivat sekä luottamushenkilön että
viranhaltijan tehtävissä samanaikaisesti. Leväsvirran (2000) mukaan he toimivat
enemmän luottamushenkilön kuin viranhaltijan tavoin, mutta samalla melko kapeaalaisesti omaa toimintasektoriaan edustaen.
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2.1.2 Kunta talousyksikkönä
Suomi on sitoutunut (1991) Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjaan,
jonka mukaan kunnilla on oikeus – kansallisen talouspolitiikan rajoissa – riittäviin
taloudellisiin voimavaroihin (Myllymäki 2002). Kuntalaki (1995/365) muuttui vuoden
2008 alusta niin, että laissa säädetään peruspalveluohjelmamenettelystä, mikä sisältää
peruspalveluohjelman sekä – budjetin.
Peruspalveluohjelmassa arvioidaan:
-

kuntien toimintaympäristön ja palveluiden kysynnän muutoksia

-

kuntatalouden kehitystä kokonaisuutena, osana julkista taloutta ja
kuntaryhmittäin

-

lakisääteisten

tehtävien

rahoitustarvetta,

kehittämistä

ja

tuottavuuden lisäämistä
-

kuntien tehtävien muutoksia

Ohjelmassa linjataan tulojen ja menojen tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet
(Kuntalaki 365/1995, 8 §).
Peruspalvelubudjetissa

arvioidaan

kuntatalouden

kehitys

sekä

valtion

talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen (Kuntalaki 365/1995, 8 §). Kunnan
taloudessa ja toiminnassa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota, joka on
laadittava niin, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. (Kuntalaki 365/1995, 65 §) Kunnat eivät
tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa, vaan menojen ja tulojen tasapainoa. Kunta
toimii kuntalaisten toimeksiannosta ja tämän ajattelutavan pohjalta kuntataloutta voidaan
nimittää toimeksiantotaloudeksi yritysmaailman ansaintatalouden sijaan. (Parkkinen
2007, 23)
Peruspalveluohjelmassa 2010 – 2013 (2009) kuntien ja kuntayhtymien ulkoisten tulojen
ja ulkoisten menojen arvioitiin olevan vuonna 2009 noin 38 miljardia euroa. Kunnille on
lainsäädännöllä määrätty tehtäviä, joita niiden on velvollisuus hoitaa (Kuntalaki
365/1995, 2 §). Sosiaali- ja terveystoimi ja opetustoimi ovat suurimmat lakisääteisesti
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järjestettävien palvelujen toimialat ja näiden toimialojen osuus kuntien menoista on noin
75 prosenttia (Kuvio 5).
Sosiaali- ja
terveystoimi
51 %

Palkat 39 %

Verotulot
47 %

(toimintamenot ja
investoinnit)

(kunnallisvero 41 %

Opetus- ja
kulttuuritoimi

Käyttötalouden
valtionosuudet 19 %

Yhteisövero 4 %
kiinteistövero 2 %)

Palvelujen ostot 18 %

(toimintamenot ja
investoinnit)

Sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet 12
%

24 %
Muut tehtävät
20 %

Investoinnit 10 %
Materiaaliostot 10 %
Avustukset 5 %
Lainanhoito 4 %
Muut menot 2 %

Toimintatulot 27 %
(myyntitulot 15 %
maksutulot 5 %
muut toim. tulot 7 %)
Lainanotto 4 %

Rahoitustoiminta
ja muut menot 5 %

Muut tulot 3 %

Kuvio 5 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2009 (Lähde: Peruspalveluohjelma 2009)

Kunnilla on perustuslakiin pohjautuva verotusoikeus ja kuntien käyttötalousmenoista
noin puolet katetaan kunnallis- ja kiinteistöveroilla (Heuru 2002, 212, 243,
Peruspalveluohjelma 2009). Kunnan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentista sekä muiden
verojen perusteista (Kuntalaki 365/1995, 66 §). Vuonna 2009 tuloveroprosentti oli
kunnissa keskimäärin 18,59 korkeimman ollessa 21,0 ja alhaisimman 16,5 prosenttia.
Kuntien

verotulojen

kehitys

riippuu

pääosin

kansantalouden

kehityksestä

ja

työllisyystilanteesta (Parkkinen 2007, 18). Kiinteistöveron määrään vaikuttaa kunnan
päättämän veroprosentin lisäksi kiinteistön verotusarvo. Yhteisöveron perusteet ja
veroprosentin määrää valtio. Kunnat saavat yhteisöveroa kuntakohtaisen jako-osuuden
perusteella. (Peruspalveluohjelma 2007, 16 – 17) Yhteisövero on ollut kuitenkin kuntien
kannalta vaikeasti ennakoitava järjestelmä (Hallberg 2005).
Valtionosuudet ovat kuntien toiseksi tärkein tulonlähde (Kuvio 6).
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Kuntien ja kuntayhtymien ulkoisten toimintamenojen
rahoitus
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Kuvio 6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoisten toimintamenojen rahoitus vuosina 1990 – 2009 (Lähde:
Kuntaliitto, http://www.kunnat.net )

Valtionosuudet laskivat 1990-luvun alun 37 - 41,5 prosentin rahoitusosuudesta niin, että
vuonna 1999 valtionosuudet olivat enää 21,4 prosenttia kuntien tuloista ja noin
neljänneksen sosiaali- ja terveysmenoista (Hallberg 2005, Möttönen & Niemelä 2005).
2000-luvulla valtionosuudet ovat kääntyneet uudelleen nousuun ja kattoivat vuonna 2006
noin 27 prosenttia kuntien toimintamenoista.
Valtionosuusjärjestelmää

uudistettiin

1990-luvun

alussa

(Laki

sosiaali-

ja

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992 ja Kuntien valtionosuuslaki
1147/1996) tavoitteena lisätä kuntien itsenäistä päätäntävaltaa ja kansalaisten
vaikuttamismahdollisuuksia sekä edistää toimintojen taloudellisuutta. Vanha käytäntö oli
menoperusteinen ja kannusti synnyttämään menoja. Menojen kasvattamisen ansiosta
kuntaan saatiin enemmän valtionosuuksia virkistämään kunnan elinkeinoelämää ja
investoinnit

hyvinvointipalvelujen

infrastruktuuriin

(tilat,

laitteet

jne.)

olivat

houkuttelevia niiden todellisesta tarpeesta riippumatta. (Virkkunen ym. 1993, Kalland
1996) Uudistetussa järjestelmässä valtionosuudet riippuvat ennalta määrätyistä,
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palvelujen tarvetta ja painotusta kuvaavista tekijöistä (Taulukko 1). Kunnan kannalta
järjestelmän etuna on pidetty ennakoitavuutta ja valtion kannalta sitä, että järjestelmä
kannustaa kuntia tuottamaan palvelunsa mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti.
Tehtäväkohtaisia

valtionosuuksia

kunnat

saavat

sosiaali-

ja

terveydenhuoltoon

kuntalaisten ikärakenteesta, työttömyysasteesta, sairastavuudesta, asukastiheydestä ja
pinta-alasta riippuvan määrän ja yleisiä valtionosuuksia asukaslukunsa perusteella sekä
verotulojen täydennyserinä. Kunnalle voidaan myöntää myös harkinnanvaraista
valtionavustusta yleisenä valtionosuutena. (Virkkunen ym.1993, Hallberg 2005)
Taulukko 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän valtionosuudet 1980-luvulta 2010-luvun alkuun
(Lähteet: Saari 2005, 430, Kuntien valtionosuuslaki 1147/1996 ja Hallituksen esitys v. 2010
valtionosuusuudistuksesta 174/2009)

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän valtionosuudet
1980-luku

1990-luku

-

korvamerkityt
valtionosuudet

-

laskennalliset
valtionosuudet

-

huomattavat
investointiavustukset

-

suurten
kustannusten
tasausjärjestelmä

-

erillismäärärahojen
yleistyminen

2000-luku
-

Valtionosuusjärjestelmää

uudistettiin

-

2010-luku

laskennalliset
valtionosuudet
korvamerkittyjä
kehittämismäärärahoja mm.
alueellisten
järjestelmien
kehittämiseen ja
tietoteknologiaan
harkinnanvaraiset
avustukset
taloudellisen tuen
tarpeessa oleville
kunnille ja kuntien
yhteistoimintaan

vuoden

2006

-

-

alussa

laskennalliset
valtionosuudet
hallinnonalakohtaisten
valtionosuuksien
yhdistyminen
(sosiaali- ja
terveys-, esi- ja
perusopetus-,
kirjasto- ja
kulttuuritoimi)
harvaan asuttujen
kuntien ja
saaristokuntien
lisäosat

valtionosuusprosentin

tarkistusta koskevilla säädöksillä. Tarkistuksessa otettiin huomioon peruspalvelujen
kustannuskehitykseen vaikuttaneet tekijät, valtion ja kuntien taloudellinen tilanne sekä
tulevien vuosien näkymät ja haasteet. Tarkistus kytkettiin lisäksi hallituskauden alussa
laadittavaan peruspalveluohjelmaan ja vaalikauden menokehykseen. Rahoitus- ja
valtionosuusjärjestelmän rakenteita ollaan uusimassa niin, että ne yksinkertaistuvat,
lisäävät tuottavuutta ja kannustavat kuntia yhteistoimintaan. (Peruspalveluohjelma 2006 –
2009, 2 – 3) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE 38

ohjelma 2008–2011) mukaan valtionosuusjärjestelmä muuttuu vuoden 2010 alussa ja
tuolloin tehtäväkohtaisesta valtionosuuslainsäädännöstä luovutaan (STM 2008, 10). Tässä
valtionosuusjärjestelmän

uudistuksessa

on

tarkoitus

yhdistää

sosiaali-

ja

terveydenhuollon, pääosa esi- ja perusopetuksen, kuntien kirjaston, kuntien yleisen
kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet sekä kuntien
yleinen valtionosuus. Uusina valtionosuuteen vaikuttavina tekijänä otetaan huomioon
erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kuntien
lisäosat. (Hallituksen esitys, HE 174/2009, vuoden 2010 valtionosuusuudistuksesta)
Käyttäjien osuus terveydenhuollon rahoituksesta kasvoi 1990-luvulla voimakkaasti.
Vuoden 1993 alusta tuli voimaan laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (734/1992), joiden mukaan kunnat voivat päättää maksuista, jollei
asetuksella tai lailla ole toisin säädetty. Osa palveluista on säädetty maksuttomiksi ja
osasta, kuten kotona annettavasta palvelusta, terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
käynnistä,

sairaaloiden

poliklinikkakäynneistä

ja

laitoshoidosta

on

säädetty

enimmäismaksu. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osuus nousi vuoden
2000 taitteessa, mutta korotettujen maksujen rinnalle säädettiin kuitenkin maksukatto
(Myllymäki 2002). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen viimeisin korotus
toteutettiin 1.8.2008 alkaen ja samalla oli tarkoitus lisätä kuntapalveluiden hinnoittelun ja
rahoituksen läpinäkyvyyttä niin, että asiakas saa tiedon sekä omasta maksuosuudestaan
että palvelun kokonaiskustannuksista (Peruspalveluohjelma 2007, 44).
Valtionosuuksien, verotulojen ja palvelujen myyntitulojen rinnalle on tullut lisäksi
kehityshankkeisiin suunnattuja rahoituslähteitä. Rahoituksen saaminen edellyttää
verkostoitumista sekä kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyötä. Terveys- ja sosiaalialan
kehitysohjelmien erityisvaltionosuudet ja EU-ohjelmien kautta tulevat projektirahat ovat
esimerkkejä näistä rahoitusmalleista. Raha-automaattiyhdistys on ollut järjestöille
suunnatun rahoituksen kautta merkittävä hyvinvointisektorin toiminnan rahoittaja ja
ilman sitä järjestöjen toiminta kuntien palvelutoiminnan täydentäjänä olisi jäänyt nykyistä
vaatimattomammaksi. (Möttönen & Niemelä 2005)
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Taloudellisuus- ja tuloksellisuusajattelun myötä laskentatoimen merkitys kuntien
toiminnan tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn arvioinnissa on korostunut (Eronen,
Kinnunen, Selkälä, Siltaniemi & Särkelä 2002). Kunnallinen kirjanpito uudistettiin
vuonna 1997 vastaamaan soveltuvin osin yritysten kirjanpitoa ja näin luotiin
taloudenhoidossa edellytykset yritys- ja kuntakäytäntöjen yhtenäistämiseen (Ronkainen
&

Maksimainen

2002).

Kunnan

kirjanpidon

ja

tilinpäätöksen

perustuminen

kirjanpitolakiin (1336/1997) parantaa kirjanpidon teoriapohjaa, eri kuntien ja eri vuosien
välisten vertailujen luotettavuutta sekä luo edellytyksiä julkisen ja yksityisen sektorin
taloudellisen tehokkuuden vertailuun tilinpäätösten avulla (Porokka-Maunuksela ym.
2004).
Kunnallistaloudentilasta on Heurun (2002) mukaan vallinnut erilaisia kuntalähtöisiä sekä
valtiolähtöisiä käsityksiä. Kuntalähtöiset näkemykset ovat pitäneet kunnallistalouden
tilannetta kireänä, kun taas valtiolähtöiset näkemykset ovat kannustaneet kiristämään sitä
edelleen. Kuntien sidottujen käyttötalousmenojen osuus on lähempänä 90 prosenttia eli
se, mitä valtuusto voi päättää, on paljolti saneltua. Subjektiivisten oikeuksien
toteutuminen, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä oikeus välttämättömään
toimeentuloon ja huolenpitoon ei ole budjettivallan alla; ne on toteutettava talousarviosta
ja sen määrärahoista riippumatta. Kokonaisuutena nämä muodostavat 70 - 75 prosenttia
kuntien kaikista menoista. Henkilöstömenojen osuus kunnan kokonaismenoista on noin
51 prosenttia. (Heuru 2002, Myllymäki 2002, Peruspalveluohjelma 2007)
Vuosien 1995 – 2002 aikana vajaassa kymmenesosassa kunnista taloudellinen kehitys oli
nousevaa, kun taas laskeva kehitys kosketti 40 prosenttia kunnista. Etenijäkuntia olivat
muita

useammin

kaupunkimaiset

ja

laskevan

kehityksen

kuntia

pääasiassa

maaseutumaiset kunnat. (Eronen ym. 2002) Tämä on heijastunut kuntien kykyyn ja
mahdollisuuksiin vastata palvelutuotannostaan (Uoti 2003). Kuntatalouden vaikeuksissa
laman seurausilmiöt ovat luonteeltaan lyhytkestoisia verrattuna niihin vaikeuksiin, joiden
syynä on väestörakenteen muutos. Näiden väliin sijoittuu tekijöitä, jotka liittyvät kuntien
päätöksentekoelinten kykyyn hallita toimintaympäristönsä yllättäviä muutoksia ja
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tekijöitä, jotka liittyvät sen omien elinkeinojen ja työvoiman suoriutumiseen. (Hänninen
1995)
Vuosikatteen perusteella 2000-luvulla kuntatalous parani vuosina 2001 ja 2002, heikkeni
vuosina 2003 ja 2004, kääntyi taas nousuun vuonna 2005 parantuen vuoteen 2007 saakka
ja heikkeni jälleen vuonna 2008. Yksittäisten kuntien kohdalla talouskehityksessä on
valtionosuusjärjestelmän tasoittavasta vaikutuksesta huolimatta huomattavia eroja. (Laine
2006, 406) Kuntatalouden uhkia tulevina vuosina ovat toimintamenojen ennakoitua
nopeampi kasvu hoiva- ja hoitopalveluiden palkkakustannusten nousun myötä, rahoitusta
uhkaava pysyvä veropohjan heikkeneminen työvoiman vähenemisen rajoittaessa
talouskasvua sekä talouden suhdannevaihtelut (Peruspalveluohjelma 2007, 2).

2.1.3 Kunta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana ja järjestäjänä
Kunnallisen toiminnan tärkein tehtävä on järjestää kuntalaisille paikalliset palvelut
(Oulasvirta & Brännkärr 2001, Ronkainen & Maksimainen 2002). Palvelujen
järjestämisen lisäksi palvelujen tuottaminen kuntien kautta on kuulunut 1970-luvulta
lähtien rakennetun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin. Valtio ohjaa
kuntia ensisijaisesti lailla ja valvoo kunnan lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä
(Heuru 2002, 250). Sosiaali- ja terveyspalveluja säätelee yhtäältä puitelainsäädäntö, jossa
kuntien velvollisuudet on säädelty väljästi, toisaalta erityislait, joihin palvelut on kirjattu
paitsi kuntien tehtävinä myös yksilöiden subjektiivisina oikeuksina (Tuori 1993).
Kansanterveyslain (66/1972) voimaantulo velvoitti kunnat 1970-luvulla sisällöllisesti ja
rakenteellisesti

merkittäviin

uudistuksiin

terveyspalvelujen

järjestämisessä

ja

tuottamisessa. 1990-luvulla laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta (STVOL, 733/1992) määritteli muun muassa palvelujen tuottamisen
erilaiset vaihtoehdot, jolloin kunnan ensisijaiseksi tehtäväksi jäi palvelujen järjestäminen.
Laki

kunta-

ja

yhteistoimintavelvoitteen
organisoinnissa

palvelurakenneuudistuksesta
ja

säätämällä

käynnisti
sosiaali-

merkittävän
ja

(169/2007)

toi

uudistusaallon

terveyspalveluille

20 000

kunnille
palvelujen
asukkaan

väestöpohjavaatimuksen.
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Normi- ja resurssiohjaus
Terveydenhuollolla

tarkoitetaan

”Sosiaali-

ja

terveydenhuollon

asiakas-

ja

potilasasiakirjasanaston” mukaan ”organisoitua toimintaa, jonka tarkoituksena on taata
yhteiskunnan jäsenille riittävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut” (Stakes, 2006).
Terveydenhuolto on muodostunut kunnalliseksi tehtäväksi kunnan yleisen toimialan
puitteissa (Kuntalaki 365/1995, 2 §) kuntien itselleen ottamien tehtävien kautta. Koska
terveyden- ja sairaanhoito kehittyivät kuitenkin eri kunnissa hyvin eritasoisesti, niin
tasapuolisen alueellisen kehittymisen turvaamiseksi nämä palvelut siirrettiin vähitellen
normiohjatuiksi. Normiohjaus tarkoittaa ohjausta, joka toteutetaan lakien ja määräyksien
kautta. Näin toimijat pakotetaan saavuttamaan halutut asiat (ks. esim. Väyrynen,
Kivisaari & Lovio 2002, 105). Terveyspolitiikan sisältöä ohjattiin valtioneuvoston
vuosittain hyväksymällä valtakunnallisella suunnitelmalla vuoteen 1993 asti. Kunnat
olivat vahvan normiohjauksen aikana valtion hallinnon paikallisia jatkeita, jotka tuottivat,
mitä valtio tilasi. (Möttönen & Niemelä 2005)
Kunnat velvoitettiin lainsäädännöllisin askelin palkkaamaan kätilöitä (Laki 18/1920),
varaamaan

mielisairaanhoitopaikkoja

(Köyhäinhoitolaki

145/1922),

järjestämään

rokotuksia (258/1936), palkkaamaan kunnanlääkäreitä (197/1939) ja terveyssisaria sekä
aloittamaan äitiys- ja lastenneuvolatoiminta (224/1944). Kuntien tuli perustaa
kuntainliittoja ja vastata toiminnan aiheuttamista kustannuksista (tuberkuloosiparantolat
649/1948, mielisairaalat 187/1952 sekä yleissairaalat 49/1956). Erikoissairaanhoidon
järjestämiseksi kunnat velvoitettiin Erikoissairaanhoitolailla (1062/1989) kuulumaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja
hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon,
lääkinnälliseen

pelastustoimintaan

sekä

lääkinnälliseen

kuntoutukseen

kuuluvia

terveydenhuollon palveluja. (Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989,1, 3,7 ja 12 §)
Kansanterveyslain voimaantulo (66/1972) merkitsi uutta vaihetta kunnan velvoitteissa.
Kansanterveyslain mukaan kunnan tulee:
1) ylläpitää terveysneuvontaa, johon luetaan kansanterveydellinen valistustyö, siihen
sisältyvä raskauden ehkäisyneuvonta ja yleisten terveystarkastusten järjestäminen
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2) järjestää sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus ja hänen
antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus
3) ottaen huomioon, mitä mielenterveyslaissa (1116/1990) on säädetty, järjestää
sellaiset mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa
kansanterveystyötä toteuttavassa terveyskeskuksessa
4) huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää
lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava
sairaankuljetusvalmius
5) ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta sekä
hampaiden tutkimus ja hoito
6) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta
antavien koulujen oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta sekä niiden
oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito sekä terveydentilan toteamista varten
tarpeellinen erikoistutkimus
7) tuottaa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan
järjestettäväksi säädettyjä ja määrättyjä työterveyshuoltopalveluja
8) järjestää yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville työterveyshuoltoa
9) järjestää seulontaa ja muita joukkotarkastuksia sekä
10) järjestää kiireellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen hammashoito.
(Kansanterveyslaki 66/1972, 14 §)
Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalityön sanaston (Stakes, 2002) mukaan ”sosiaalialan
organisoitua toimintaa, jonka tehtävänä on taata yhteiskunnan jäsenille sosiaaliturvaan
kuuluvat avustukset ja tietyt sosiaalipalvelut. Sosiaalihuolto voi olla yksilökohtaista,
yhteisökohtaista tai rakenteellista toimintaa.” Sosiaalihuoltolaissa (710/1982, 1 §)
sosiaalihuollolla tarkoitetaan ”sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia,
sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää
yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.”
Sosiaalihuollossa sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut,
laitoshuolto, perhehoito ja omaishoidon tuki ovat sosiaalihuoltolain (710/1982) nojalla
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järjestettäviä palveluja. Erityislakeihin perustuvia palveluja ovat puolestaan lasten- ja
nuortenhuolto (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983), lasten päivähoito
(laki

lasten

päivähoidosta

36/1973),

päihdehuolto

(päihdehuoltolaki

41/1986),

kehitysvammaisten erityishuolto (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977),
vammaispalvelut

(laki

vammaisuuden

perusteella

järjestettävistä

palveluista

ja

tukitoimista 380/1987) ja kuntouttava työtoiminta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta
189/2001).
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksesta 1970 ja - 80–luvuilla valtionosuuksien kautta
käytetään termejä resurssi-, voimavara- tai taloudellinen ohjaus (esim. Väyrynen,
Kivisaari & Lovio 2002, 105, Heikkilä ym. 2005, 66). Pääpaino oli tuolloin
rakenteellisessa kehittämisessä ja toiminnallinen kehittäminen jäi varjoon (Heikkilä ym.
2005, 66). Kuntien toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi tuli valtionosuuksien maksimointi,
mikä johti julkisen sektorin voimakkaaseen kasvuun niin, että henkilöstön määrä kasvoi
1970- luvun alun noin 230 000:sta vuoteen 1990 mennessä 470 000:een (Möttönen &
Niemelä 2005). Parhaillaan laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) ohjaa
kuntia palvelujen järjestämisessä sekä velvoittamalla (normiohjaus) ne yhteistoimintaan
20 000 asukkaan väestöpohjalla että tarjoamalla yhteistoiminta-avustusta (taloudellinen
ohjaus) merkittävään yhteistoimintaan. Valmisteilla on myös lakiuudistus, jossa
kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi terveydenhuollosta.
Tavoitteena on muun muassa, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
saumaton yhteistyö ja palvelujen asiakaslähtöisyys uudistuksen myötä vahvistuvat. (STM
2008, 39)
Informaatio- ja ohjelmaohjaus
Kuntapäättäjien vaatimuksia valtion normiohjauksen vähentämisestä alkoi esiintyä 1980luvun alussa. Kunnissa katsottiin valtion suuren vaikutusvallan kaventavan kunnallista
demokratiaa ja itsehallintoa niin, että paikalliset tarpeet jäivät liian vähälle huomiolle.
Valtion

näkökulmasta

kuntien

ohjaus-

ja

valtionosuusjärjestelmä

ei

toiminut

taloudellisesti, koska se ei kannustanut kuntia tehostamaan toimintaansa. Keskitetyn
järjestelmän purkamisvaatimuksissa oli myös ideologisia perusteita. Uusliberalististen
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oppien kannattajat vaativat julkisen toiminnan vaikutusvallan vähentämistä ja sääntelyn
purkamista. Pyrkimyksenä oli siirtyä institutionaalisesta hyvinvointiyhteiskunnasta kohti
kilpailuyhteiskuntaa

(Haveri

2000).

Kilpailuyhteiskunnassa

kunnat

nähdään

itsehallinnollisina keskenään kilpailevina yksikköinä, joita ei tarvitse eikä saa ohjata
liikaa valtionhallinnosta käsin (Möttönen & Niemelä 2005).
Kun terveydenhuollon sisällön ja voimavarojen normiohjausta 1990-luvulle tultaessa
vähennettiin, alettiin puhua informaatio-ohjauksesta. Informaatio-ohjauksella tarkoitetaan
tiedon tuottamista ja levittämistä sekä asenteiden muokkausta, jotta toimijat
motivoituisivat tekemään aktiivisesti haluttuja ratkaisuja (Väyrynen ym. 2002, 105).
Informaatio-ohjaus

koostuu

sosiaali-

ja

terveysministeriön

tutkimus-

ja

kehittämistoiminnasta, koulutuksesta, tietohuollosta, suosituksista ja suunnitelmista
(STM,

1996).

Valtakunnallinen

suunnitelma

(VALSU)

muutettiin

luonteeltaan

suositukseksi vuonna 1993 ja vuodesta 2000 lähtien vuosittainen suositus korvattiin
hallituskausittain julkaistavalla valtioneuvoston päätöksellä nimeltään ”Sosiaali- ja
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma” (Perttilä, Orre, Koskinen & Rimpelä 2004,
7). Vuoden 2000 tavoite- ja toimintaohjelmassa (TATO:ssa) vahvistettiin myös
laatusuositusten
laatusuosituksia

valmistelu
on

julkaistu

informaatio-ohjauksen
vanhustenhuollosta,

välineiksi.
vammaisten

Valtakunnallisia
asumispalveluista,

mielenterveyspalveluista, kouluterveydenhuollosta, päihdetyöstä ja apuvälinepalveluista.
(Perttilä ym. 2004, 9)
Informaatio-ohjauksesta

kehittyi

2000-luvulle

tultaessa

niin

sanotuksi

ohjelmaohjaukseksi kutsuttu muoto. Siinä kuntia valtakunnallisten ohjelmien paikallisina
toteuttajina tuetaan kehittämishankerahoituksella. (Perttilä ym. 2004, 8, Heikkilä ym.
2005, 89) Sosiaali- ja terveysministeriön alaisina valtakunnallisina ohjelmina on
käynnistetty muun muassa:
-

Terveys 2015 – kansanterveysohjelma

-

Kansallinen sosiaalialan kehittämishanke

-

Kansallinen terveydenhuollon hanke

-

Liikuntaohjelma
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-

Alkoholiohjelma ja

-

Työ ja toimintakyvyn edistämisen VETO –ohjelma. (Perttilä ym. 2004, 8.)

Valtioneuvosto vahvisti tammikuussa 2008 nelivuotiskaudelle 2008 – 2011 sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman, KASTEen.

Ohjelma korvaa

aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman sosiaali- ja
terveyspolitiikan kansallisena ohjausvälineenä. (STM 2008)
Yksittäisten potilaiden tasolla terveydenhuollon palvelun tarpeen määrittelee laillistettu
ammattilainen. Muista hyvinvointipalveluista poiketen subjektiivisia oikeuksia ei ole eikä
ammattilaisen tekemistä, hoidon perusteltavuutta koskevista päätöksistä ole pakkohoitopäätöstä lukuun ottamatta - valitusoikeutta. (Heikkilä ym. 2005, 60)
Asiakkaan asemaa on pyritty vahvistamaan lailla potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992), potilasvahinkolailla (585/1986) ja hoitotakuulailla (Laki kansanterveyslain
muuttamisesta 855/2004). Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan
potilaalla on oikeus terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka
kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
758/1992, 3 §).
Hoitotakuulaki (Laki kansanterveyslain muuttamisesta 855/2004) velvoittaa kuntia
järjestämään kiireellisen hoidon välittömästi, kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin
pääsyn kolmen vuorokauden sisällä, polikliinisiin tutkimuksiin pääsyn kolmen viikon
aikana ja varsinaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin pääsyn 3 – 6 kuukauden aikana. Jos
kunnallinen taho ei pysty itse tuottamaan palvelua, on se järjestettävä muun
palveluntuottajan toimesta niin, että maksu pysyy asiakkaalle samana. (Lith 2006, 18 –
19) Hoitotakuun voimaantulo maaliskuussa 2005 on kasvattanut julkista palvelutuotantoa
ja sen on arvioitu kasvattavan myös yksityistä palvelutuotantoa, jos julkinen taho ei pysty
vastaamaan hoitotakuun asettamiin vaatimuksiin. KASTE -ohjelman 2008 – 2011
mukaan

asiakkaan

asemaa

on

tarkoitus

vahvistaa

ohjelmakaudella

lisäämällä

valinnanvapautta ja helpottamalla asiointia yli kuntarajojen (STM 2008, 39).
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Tulos- ja markkinaohjaus
Vuoden 1995 kuntalain mukaista kunnan toiminnan ohjauksen mallia on kutsuttu
tulosohjausmalliksi (esim. Meklin & Martikainen 2003, 5, Maanonen 2005, 28).
Valtionhallinnon tasolla tulosohjaus (mm. toimintojen hajautus ja yksikkökohtainen
tulosvastuu) voidaan nähdä vaihtoehtona normi- ja resurssiohjaukselle (Lumijärvi & Salo
1996, 9 – 12). Kunnissa valtuustolla on budjettivalta ja se hyväksyy talousarviossa ja suunnitelmassa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (Kuntalaki 365/1995, 65
§).

Tarkkaan

kohdennetusta

menolajeittaisesta

budjetoinnista

on

siirrytty

kehysbudjetointiin (Patomäki 2007, 74), jossa määritetään voimavarojen kohdentuminen
eri tehtäväalueille, mutta ei niiden yksityiskohtaista käyttöä. Kunnanhallituksella ja
johtavilla viranhaltijoilla on toimeenpanovalta ja tilivelvollisuus valtuuston asettamien
tavoitteiden toteuttajina.
Uudistettu valtionosuuslaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta STVOL 733/1992) mahdollisti markkinamekanismin hyödyntämisen
palvelutuotannossa määrittämällä tavat, joilla kunnat voivat järjestää sosiaali- ja
terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävänsä (Kuvio 7):
1. hoitamalla toiminnan itse
2. sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa
3. olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä
4. hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta
julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai
5. antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan
palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelun tuottajalta
hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.
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Tekemällä itse

HIERARKIAT

Ostamalla

MARKKINAT

Yhteistyössä

VERKOSTO

Kuvio 7 Hierarkiat, markkinat ja verkosto palvelujen järjestämisessä (Lähde: Haveri & Pehk 2008,
23)

Kunnille on säädetty palveluiden järjestämisvastuu – ei tuottamisvelvollisuutta.
Palvelujen järjestämistä hankkimalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta säätelee
hankintalaki, joka tuli voimaan vuonna 1994 ja jota uudistettiin vuosina 2007 ja 2010.
(hankintalaki 348/2007, erityisalojen hankintalaki 349/2007, hankinta-asetus 614/2007
laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta 321/2010). Sosiaali- ja
terveyspalvelujen hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa EU:n laajuisesti, mutta kansallisen
kynnysarvon (100 000 €) ylittävät hankinnat on ilmoitettava ja kilpailutettava
kansallisella tasolla. Kunta voi tehdä suorahankintoja omistamistaan liikelaitoksista, jos
ne eivät myy tuotteitaan ulkopuolisille tahoille. Muutoin kilpailutuksessa kunnallisen
liikelaitoksen tarjousta on käsiteltävä samoin kuin muiden palveluntuottajien tarjouksia.
Mitä palvelujen järjestämisvastuu kokonaisuudessaan tarkoittaa, on Lehdon (2003, 41)
mukaan epäselvää. Sisältyykö siihen myös kaikki se ohjaus ja sääntely, jolla
palvelumarkkinoita muokataan terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Kun
palvelutuotanto

monimuotoistuu

ja

markkinaohjaus

korostuu,

ohjaus-

ja

seurantajärjestelmiltä (Taulukko 2) tarvitaan yhtä suurta uudelleenjärjestelyä ja uutta
osaamista kuin rahoitus- ja tuotantojärjestelmiltäkin (Saltman 2002, 1682, Lehto 2003, 38
– 39, Ollila 2006, 165). Kunnan on varmistettava kaikissa palvelujen tuottamistavoissa,
että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota samalta kunnalliselta toiminnalta
edellytetään. Tätä vastuuta kunta ei voi siirtää esimerkiksi yksityiselle palveluntuottajalle.
(Myllymäki 2002)
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Informaatioteknologia ja verkostot palvelutuotannon ohjauksessa
Hierarkkisen normiohjauksen, informaatio-ohjauksen ja markkinaohjauksen rinnalle on
noussut 2000- luvulla uudenlaisina palvelutuotannon ohjauksen muotoina puhe
informaatioteknologiaa hyödyntävistä ohjausjärjestelmistä ja verkosto-ohjauksesta (esim.
Välikangas 2007) sekä verkostohallinnasta (esim. Haveri & Pehk 2008, 9).
Informaatioteknologia (IT) mahdollistaa systemaattisen ennakoinnin, kysynnän ja
palvelutarjonnan paremman tasapainon sekä täsmätiedon keräämisen erilaisten
indikaattoreiden kautta. IT auttaa automatisoimaan prosesseja, analysoimaan ja
seuraamaan prosessitietoja, yhdistämään prosessin toimijat ja kokoamaan pirstaleiset
prosessit kokonaisuuksiksi sekä koordinoimaan toimintaa. Samalla teknologia tuottaa
tietoa päätöksenteon tueksi niin johtamisessa kuin palvelutuotannossa. (Välikangas 2007,
29)
Kuntien toiminnan luonteeseen on perinteisesti kuulunut toimiminen erilaisissa
sidosryhmäverkostoissa. Hierarkkinen vallankäyttö pääasiallisena ohjauksen välineenä
murtuu kunnissa silloin, kun toimintaa erotetaan omasta ydinorganisaatiosta ja palveluja
järjestetään erilaisten yhteistyösuhteiden kautta, kuten useamman kunnan yhteistyönä tai
sopimuspohjaisesti yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Verkosto-ohjaukseen ja hallintaan kuuluu sekä institutionaalisten että hallinnollisten rajojen ylittäminen,
tapauskohtaisesti rakentuvat yhteistyö-, kumppanuus- ja verkosto- sekä sopimussuhteet.
(Haveri & Pehk 2008) Käytännön sovellutuksena verkostohallinnasta kunnan
palvelutuotannossa ovat esimerkiksi kehitteillä oleva palveluintegraatiomalli. Malli
yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin toimintoja ja verkottaa palveluntuottajia
palvelujen toteuttamiseksi yhteisesti määriteltyjen laatu ja volyymitavoitteiden mukaan.
Palveluintegraation avulla tavoitellaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti toteutettuja palvelukokonaisuuksia. (Välikangas 2007, 33)
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Taulukko 2 Kuntien palvelutuotannon ohjausmuodot ja keskeiset tavoitteet valtion sekä kuntien
kannalta, yhteenveto kirjallisuuden pohjalta

Ohjausmuoto

Tavoite
Valtio

Normiohjaus
Resurssiohjaus
Tulosohjaus

Informaatioohjaus
Ohjelmaohjaus

Markkinaohjaus

Verkosto-ohjaus

Kunta

Palvelurakenteiden luominen
Palvelujen tasavertaisen
saatavuuden turvaaminen

Lain velvoitteiden
täyttäminen
Kunnan edun maksimointi
Määrärahoissa pysyminen
Kuntien rahoitusvastuun
Vähemmällä enemmän
lisääminen toiminnan
Tulosyksikkökohtaisen vallan
tehostamiseksi
ja vastuun lisääminen
toiminnan tehostamiseksi
Palvelutuotannon tehostaminen Kunnan tarpeita vastaavan
valtaa ja vastuuta hajauttamalla palvelutuotannon
Tiedon välittäminen
aikaansaaminen
tavoiteltavasta
Menojen kasvun hillitseminen
Kunnallisten
Kehittämishankkeisiin
kehittämishankkeiden
suunnatun rahan
aikaansaaminen
hyödyntäminen omassa
palvelutuotannossa
Markkinamekanismin
Kustannustietoisuuden
hyödyntäminen
lisääminen omassa
palvelutuotannossa toiminnan
toiminnassa
tehostamiseksi
Markkinoiden hyödyntäminen
lähinnä tukitoiminnoissa
Sisäisten markkinoiden
luominen (tilaaja-tuottaja)
Asiakaslähtöisten,
Tietoa päätöksenteon tueksi
kustannustehokkaiden
niin johtamisessa kuin
palvelukokonaisuuksien ja
palvelutuotannossa
systemaattisen ennakoinnin
Palveluintegraatio
aikaansaaminen
Kysynnän ja palvelutarjonnan
Täsmätiedon keräämisen
parempi tasapaino ja
erilaisten indikaattoreiden
kustannusten hallinta
kautta

Uotin (2003) tutkimuksen mukaan hyvinvointipalvelujärjestelmät olisivat vaatineet 1990luvun ja 2000-luvun alun kokemusten valossa julkisen vallan palveluja koskevan
ohjauksen ja valvonnan selkiinnyttämistä ja terävöittämistä. Kuntien itseohjautuvuuden ja
omavalvonnan aika kasvatti palvelujen sisällön ja saatavuuden kuntakohtaisia ja
alueellisia eroja. Samalla on tapahtunut palvelujen uudelleenkohdentumista. Heikkilän ja
Lehdon mukaan (1992) 1990-luvun alussa menoleikkausten kohdentuminen tapahtui
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”pienimmän

vastuksen”

tai

”suurimman

joustavuuden”

periaatteen

mukaisesti.

Asiakasryhmät, joilla oli vähiten vaikutusvaltaa, menettivät eniten. Usein nimettyjä
ryhmiä ovat olleet päihdeongelmaiset ja vammaiset (esim. Heikkilä & Lehto 1992).
Lehdon (1995) tutkimuksen perusteella näytti siltä, että ”pienin vastus” tai ”suurin
joustavuus” liittyi myös palvelujärjestelmän eri osien eroihin. Vahvat instituutiot, vahvat
professiot ja kova teknologia selviytyivät leikkauksista vähemmällä kuin toiminnot, joita
ei ole valtaresursseilla turvattu. Erikoissairaanhoidon institutionaalinen, teknologinen ja
professionaalinen ydin jopa vahvistui suhteellisesti, kun hoiva, huolenpito ja perushoito
rajattiin sen vastuun ulkopuolelle. Laitoshoitoa korvaava kotihoito mahdollistettiin
kotihoitoavun radikaalilla uudelleenkohdentamisella. Kotipalvelu jousti merkittävästi
enemmän kuin muut toiminnat. Suhteessa pienimmät suoritetason muutokset tapahtuivat
terveyskeskussairaaloiden ja vanhainkotien lisäksi vahvimmin professionaalisissa
avopalveluissa (lääkärien vastaanotot, sosiaalihuollon psykososiaaliset avopalvelut).
(Lehto 1995)
Keskustelua on herättänyt myös kysymys siitä, mitkä palvelut ovat tulevaisuudessa
perusteltuja säilyttää kunnallisen itsehallinnon piirissä ja mitkä olisi syytä siirtää valtion
vastuulle (Uoti 2003). Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa vuoteen 2012 mennessä
seudullisen yhteistyön kehittämisen lisäksi yhtenä tavoitteena on tarkistaa valtion ja
kuntien välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen
ja tuottamiseen on vahva taloudellinen ja rakenteellinen perusta (Laki kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, 1 §).

2.1.4 Johtamisen erityispiirteet kuntaorganisaatiossa
Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita ja johtamista tarkastellessaan, jotkut
kirjoittajat painottavat eroavaisuuksia (yhteenveto Taulukossa 3) ja toiset taas
samankaltaisuutta (ks. luku 3: Uusi julkisjohtaminen). Julkisen sektorin toiminnassa
perusajatuksena on perinteisesti ollut pyrkimys yleiseen hyvään ja yhteiskunnan
menestymisedellytysten luomiseen. Sillä on vastuu yhteiskunnan kilpailukyvystä
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kokonaisuutena niin, että kaikilla olisi työtä ja hyvinvointia. Julkishallinnon perusajatus
on kohdella kaikkia kansalaisia tasa-arvoisesti ja turvata peruspalvelut, joihin jokaisella
on yhtäläinen käyttöoikeus. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteet johtavat
palveluiden rahoittamiseen julkisin verovaroin. Julkistaloudessa ei tavoitella voittoa, vaan
menojen ja tulojen tasapainoa sekä toiminnan vaikuttavuutta. (Ronkainen &
Maksimainen 2002, Barnett & Barnett 2003, Brendan 2004, Tuusvuori 2004, Lumijärvi
2005)
Kunta julkisen sektorin perusyksikkönä ei voi muuttaa perustarkoitustaan tai
liiketoiminta-alueitaan. Lainsäädäntö määrittää, missä liiketoiminnassa sen on oltava
mukana. Suuri osa tuotannosta on monopolistista ja osalle vaihtoehtoja ei edes löydy.
(Ronkainen & Maksimainen 2002) Kansalaiset ovat julkisten palvelujen suhteen samalla
kertaa asiakkaita ja omistajia. Myös johto toimii kaksilla markkinoilla: poliitikot
äänestäjien markkinoilla ja viranhaltijat asiakasmarkkinoilla. Päätöksenteko on
tyypillisesti hidasta, monivaiheista ja kokousmenettelyn kautta tapahtuvaa. Demokratia
tekee sen hidasliikkeiseksi. (Ronkainen & Maksimainen 2002)
Yksityisen sektorin toiminnan tavoitteena on taloudellisen hyödyn saavuttaminen ja sitä
ohjaavat markkinataloudelliset periaatteet (Brendan 2004, Tuusvuori 2004). Tosin
organisaatiotason teoreettisilla tavoitteilla ei ole suoraa yhteyttä yksilötason motiiveihin:
yksityislääkäri voi yhtä hyvin pyrkiä potilaan parhaaseen, kuin julkisen sektorin lääkäri
omaan taloudelliseen etuun (Saarni & Vuorenkoski 2006, 168). Yksityissektorilla
pystytään Blomqvistin (1999) mukaan julkista sektoria paremmin vastaamaan
ympäröivän yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin ja ollaan valmiimpia ottamaan riskejä.
Yritykset pystyvät yleisesti ottaen myös innovatiivisempaan toimintaan. (Blomqvist
1999) Heinosen ja Paasion (2005) tutkimuksessa ”Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä”
innovatiivisuudesta saatiin tosin päinvastainen tulos: kuntasektorilla innovatiivisuusindeksi oli korkeampi. Tutkijat korostavat kuitenkin, ettei yksityissektoria ja
kuntasektoria voi suoraan verrata keskenään, tulokset mahdollistavat vain tulkintojen
tekemisen.
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Taulukko 3 Kunnan ja yrityksen erot johtamisen kontekstina, yhteenveto kirjallisuuskatsauksen
pohjalta (Määttä & Ojala 2001, Ronkainen & Maksimainen 2002, Barnett & Barnett 2003, Brendan
2004, Salminen 2004, Tuusvuori 2004, Lumijärvi 2005)

Osa-alue
Perustarkoitus
Perusajatus
Toimiala
Regulaatio,
lainsäädäntö
Taloudellinen
tavoite
Toiminnallinen tavoite
Asiakkaat ja
omistajat

Rahoitus
Hinta

Kilpailu

Julkinen sektori/ Kunta

Yksityissektori/ Yritys

Yleinen intressi, yhteisen hyvän
edistäminen
Kansalaisten tasa-arvoinen,
oikeudenmukainen kohtelu, yhtäläisten
peruspalvelujen turvaaminen kaikille
Ei voi muuttaa. Lainsäädäntö määrää,
missä ollaan mukana
Julkisoikeuden sääntelemää,
Kuntalaki jne.
Menojen ja tulojen tasapaino

Yksityinen intressi

Vaikuttavuus

Tuottavuus

Kaikki kuntalaiset
Asiakkaat samalla omistajia

Tarjonta voidaan suunnata tietyille
asiakassegmenteille, kysyntä ja
ostovoima ratkaisevia
Omistajat ja asiakkaat erilliset
ryhmät
Pääasiassa asiakasmaksuin
Palveluiden määrän, laadun ja
rahoituksen välinen linkki vahva
Palveluiden hinta määräytyy
markkinoilla kilpailun kautta
Kustannustietoisuus tärkeää,
hinnoittelun perusta
Kilpailu ja kilpailustrategiat
keskeistä

Pääasiassa verovaroin
Palveluiden määrän, laadun ja
rahoituksen välinen linkki heikko
Asiakkaalta perittävä maksu säädelty,
ei saa ylittää todellisia kustannuksia.
Kokonaiskustannukset eivät aina
tiedossa
Ei ulkoista kilpailua
Osa tuotannosta monopolistista
Vastuuta myös yritysten
kilpailukyvystä niin, että kunnassa on
työtä ja hyvinvointia.

Markkinataloudelliset periaatteet,
taloudellisen hyödyn saavuttaminen
Liiketoiminnan alaa voi muuttaa
Yksityisoikeuden sääntelemää,
Osakeyhtiölaki jne.
Voitto

Herkkyys
markkinasignaaleille
Julkisuus

Heikko

Olennaista menestymisen kannalta

Julkisuusperiaate

Hallinto

KV, KH, LTK

Liikesalaisuuksien
luottamuksellisuus
Yhtiökokous, hallitus, tj

Päätöksenteko Demokratia, poliittinen ohjaus ja

Joustavampaa ja nopeampaa

byrokratia tekevät hitaaksi

Kasvu ja
laajeneminen

Palvelujen turvaaminen oman alueen
asukkaille peruspyrkimys
Ei voi laajeta alueellisesti ilman
valtioneuvoston hyväksyntää

Kasvuhakuisuus
Voi päättää yksityisautonomian
mukaisesti toiminnastaan
Markkinavoimat ja menestyminen
kilpailussa säätelevät kasvua
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Kuntien liiketoiminnassa on havaittu, että omistajaohjaus jää kuntalain ja osakeyhtiölain
säädösten välimaastoon. Kuntien ei pitäisi Maanosen (2005, 5) mukaan, harjoittaa
liiketoimintaa, ellei se tue julkisen sektorin yhteiskunnallista palvelutehtävää.
Kunnallisen

liikelaitoksen

tavoitteet

ovat

lähtökohtaisesti

moninaisempia

kuin

markkinoilla toimivien yritysten tavoitteet.
Kokonaisuudessaan johtamisessa julkisella sektorilla on Pollittin (2006) mukaan paljon
yhteneväistä johtamiseen yksityissektorilla, mutta myös aina läsnä olevat erityispiirteet.
Kontekstuaaliset seikat (esim. aika) on usein unohdettu julkisen johtamisen teorioissa ja
malleissa. Esimerkkeinä hän mainitsee pitkän ajan kuluessa vaikuttavat prosessit, kuten
suurten ikäluokkien vaikutuksen julkisen sektorin kehitykseen Euroopassa, kulttuuristen
muutosten vaikutukset kansalaisten odotuksiin julkisilta palveluilta, koulutuksen
vaikutukset ammattilaisten työntekoon ja prosessiuudistukset, jotka vievät usein vuosia.
Julkisjohtamisen erityispiirteitä painottavan näkemyksen rinnalle on noussut näkemys,
joka korostaa johtamisen yhtäläisyyksiä ja universaaliutta kontekstin eroista huolimatta.
Tätä suuntausta edustaa uudeksi julkisjohtamiseksi (New Public Management, NPM)
kutsuttu

julkisen

sektorin

johtamisen

uudistusaalto,

jossa

yritysmaailman

johtamismenetelmien sekä markkinamekanismin ja kilpailun tuominen julkiselle
sektorille ovat keskeisiä painotuksia (Lähdesmäki 2003, 53, Dawson & Dargie 2005, 35).
Seuraavaksi luon katsauksen uuden julkisjohtamisen käsitteeseen ja käytäntöihin.

2.2 Uusi julkisjohtaminen
Uusi julkisjohtaminen (New Public Management, NPM) sai alkunsa 1970 – 1980–lukujen
taitteessa, vaikka itse termiä alettiinkin käyttää vasta 1990–luvulla kuvaamaan julkisen
sektorin uudistuksia. NPM sisältää normatiivisia periaatteita siitä, kuinka julkista
johtamista voidaan uudistaa ja parantaa (Lähdesmäki 2003). Aikaisemmat julkishallinnon
opit olivat keskittyneet virkamiesten rationaalisuuteen, etiikkaan ja julkisen hyvän
käsitteeseen. Uusi julkisjohtaminen perustui yksityisten markkinoiden idealisointiin
(Patomäki 2007, 29) ja uskoon markkinoiden tehokkuudesta.
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NPM:sta puhutaan muun muassa ideologiana (Nivala 2006), johtamisdoktriinina ja
johtamisteoreettiseen keskusteluun liittyvänä oppina (Lähdesmäki 2003), hallinnollispoliittisena doktriinina (Temmes 1998), hallinnon uudistuksia ohjaavana ajattelumallina
(Haveri 2002), paradigmana (Borins 2005, 181, Carroll & Steane 2005, 208, Cheung
2005, 243, Ferlie & Fitzgerald 2005, Pollitt 2005, 278), hallinnollisena argumentointina
ja filosofiana (Hood & Jackson 1991), tapana organisoida julkisia palveluita (Hood
1996), suuntauksena ja joukkona julkisen sektorin uudistuskäytäntöjä (Dawson & Dargie
2005).

2.2.1. Uuden julkisjohtamisen synty ja tausta
Uusi julkisjohtaminen kehittyi 1970-luvulla Yhdysvalloissa ja presidentti Ronald Reagan
oli 1980-luvun alussa uudistuksen vahvoja vaikuttajia (Patomäki 2007, 29, 43). IsoBritanniassa konservatiiveja edustanut Margaret Thatcher käynnisti julkisen hallinnon
rakenteiden ja toimintatapojen uudistukset tultuaan pääministeriksi vuonna 1979.
Uudistusaalto alkoi levitä USA:sta ja Iso-Britanniasta ensin anglosaksisissa maissa, kuten
Uudessa-Seelannissa ja Australiassa ja vähitellen ympäri maailmaa kuitenkin eri maissa
hiukan erilaisia painotuksia saaden.
Uudistusten liikkeelle panevana voimana oli kansalaisten tyytymättömyys julkisen
sektorin taloudellista sekä toiminnallista tilaa kohtaan. Pollittin ja Bouckaertin (2000)
mukaan taustalta löytyvät myös talouden globaalistuminen ja sosio-ekonomiset
muutokset, joista jotkut ovat pitkään jatkuvia (esim. väestörakenteen muutos), toiset taas
nopeasti vaihtuvia (esim. talouden suhdannevaihtelut). Taloudelliset ja väestöön liittyvät
muutosvoimat tarvitsevat vuorovaikutusta poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän
kanssa, jotta uudistusohjelmat käynnistyvät ja saavat konkreettisen muodon. Poliittisen
järjestelmän sisällä on dynamiikkaa poliittisten ryhmittymien linjausten, kansalaisilta
tulevan paineen (esim. kansalaisliikkeet, akateemisen maailman tai liike-elämän piirissä
käytävä keskustelu) ja uusien, muodikkaiden johtamisoppien välillä. Päätöksentekijät
poimivat johtamisoppien virrasta sopivia ideoita uudistussuunnitelmien rakennusaineeksi.
(Kuvio 8). (Pollitt & Bouckaert 2000, 25 – 30)
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B.
Maailmantalouden voimat

C.
Sosiodemografinen
muutos

F.
Uudet
johtamisopit

D. Sosiaali- ja
talouspolitiikka

G.
Kansalaispaine

H. Puoluepoliittiset
linjaukset

A. SOSIO-EKONOMISET VOIMAT

E. POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ

J. ELIITIN
PÄÄTÖKSENTEKO
Mikä on
(a) haluttavaa?
(b) toteuttamiskelpoista?

K. HALLINTOJÄRJESTELMÄ

I. Yllättävät
muutokset
toimintaympäristössä
(skandaalit,
onnettomuudet)

L. Uudistuspaketin sisältö

M. Toimeenpanoprosessi
N. Saavutetut tulokset
Kuvio 8 Julkishallinnon (tai –johtamisen) uudistamisen malli (A model of public management
reform, Pollitt & Bouckaert 2000, 25.)

Suomessa julkista sektoria alettiin uudistaa todenteolla 1990-luvulla (Temmes 1998).
Uudistuspaineita lisäsi se, että julkinen sektori oli kasvanut aina 1980-luvun lopulle
saakka ilman, että hallintorakenteita ja –kulttuuria oli juurikaan uudistettu. Taloudellista
lamaa voidaan pitää taitekohtana, joka toisaalta pakotti ja toisaalta antoi syyn
julkishallinnon laajamittaisille uudistuksille, mutta sen roolia ei pidä Temmeksen (1998)
mukaan ylikorostaa.
Teoreettisesti NPM-suuntaus nojasi uusklassisen taloustieteen ajatukseen, jonka mukaan
raskas ja byrokraattinen julkinen sektori on este luonnolliselle talouskasvulle.
Uusliberalismiksi nimetyn opin keskeisimpinä teoreetikkoina pidetään Friedrich von
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Hayekia (1899 – 1992) ja Milton Friedmania (1912 – 2006) (Harisalo & Miettinen 1997,
Patomäki 2007, 59). He näkivät talouden ongelmien ratkaisuna markkinoiden ja kaupan
vapauttamisen, yksityistämisen ja julkisten menojen voimakkaan karsimisen. Valtion
tehtäväksi jäivät sotilaalliset ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä lainsäädännöllisten
puitteiden luominen niin, että yksityinen omistusoikeus ja markkinoiden toimivuus
voidaan varmistaa. Jos markkinoita joillakin aloilla ei ole, ne pitää luoda tarvittaessa
valtion toimin. (Harvey, 2005)
A.C. Pigoun ja J.M. Keynesin tutkimukset 1930-luvulla olivat saaneet ihmiset
epäilemään markkinoiden toimivuutta osoittamalla, että vapailla markkinoilla oli
puutteita, joita ne eivät itse pystyneet korjaamaan (ulkoisvaikutukset kolmansille
osapuolille, epävakaus, ihmisten erilaiset kyvyt itsenäiseen toimintaan). Pigoun ja
Keynesin teorioiden mukaan valtio voisi toiminnallaan korjata markkinoiden puutteita.
Ajatusmalli johti toisen maailmansodan jälkeen valtion tehtävien ja julkisten menojen
kasvuun. (Harisalo & Miettinen 1997, 149 – 150)
1970-luvulta lähtien epäilys valtion kykyyn korjata markkinoiden puutteita lisääntyi.
Tähän vaikutti muun muassa taloustieteilijöiden kehittämä julkisen valinnan teoria
(public choice theory), jonka piirissä politiikkaa alettiin tutkia uusklassisen taloustieteen
keinoin. (Harisalo & Miettinen 1997, 151 – 152) Julkinen valta kuvaa poliittista ja
taloudellista valintatilannetta, joka eroaa markkinoiden vapaasta valinnasta. Asioita tulisi
tarkastella mahdollisimman rationaalisesti hyötyjen ja haittojen perusteella, mutta
byrokratian ja poliittisen prosessin seurauksena oman edun tavoittelu aiheuttaa kuitenkin
ei-toivottuja seurauksia ja tehottomuutta. Kilpailun puutetta pidetään keskeisenä
tehottomuuden syynä. Päämies-agenttiteorian (agency theory) mukaan kummatkin
osapuolet sekä päämiehet (julkisella sektorilla kansalaiset ja luottamushenkilöt) että
agentit (organisaatiot ja hallintovirkailijat) pyrkivät maksimoimaan oman etunsa.
Ongelmia tuottavat muun muassa tiedon epätasainen jakautuminen sekä kannustus- ja
seurantajärjestelmien kehittymättömyys. (Gruening 1998, Borins 2000, Christensen &
Lægreid 2001, Valkama 2004)
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2.2.2. Uusi julkisjohtaminen käsitteenä
Uusi julkisjohtaminen, NPM, ei ole yksi yhtenäinen malli, vaan siitä on kehittynyt eri
maissa erilaisia variaatioita. NPM -suuntauksessa on kuitenkin tunnistettavissa keskeisiä
ominaispiirteitä ja periaatteita, jotka koskevat toisaalta markkinoiden hyödyntämistä ja
toisaalta organisaatioiden johtamisen korostamista. Kirjallisuudessa nostetaan esiin muun
muassa seuraavia ominaispiirteitä:
1. Johtamisen yleistettävyys (Lähdesmäki 2003, 53, Dawson & Dargie 2005, 35)
NPM korostaa johtamista koskevien periaatteiden yleistettävyyttä yksityiseltä
sektorilta julkiselle sektorille
2. Managerialismi, yritysmäinen johtaminen (Ryynänen 2001, Lähdesmäki 2003)
Johtaminen ja johtamistaitojen merkitys nähdään organisaation menestymisen
edellytyksenä ja ratkaisuna julkisen sektorin ongelmiin. Julkisella sektorilla
halutaan lisätä johtamisen ammattimaisuutta ja toteuttaa toimitusjohtajamaista
julkisjohtamista.
3. Yritysmäiset menetelmät (Ryynänen 2001)
Painopiste

siirtyy

toimintapolitiikan

laadinnasta

täytäntöön

panevaan,

yritysmäiseen johtamiseen. Tiukasti säänneltyjen, byrokraattisten ja hierarkkisten
käytäntöjen tilalle etsitään joustavampia käytäntöjä ja innovatiivisuutta.
4. Markkinamekanismi, kilpailu, kilpailuttaminen (Möttönen & Niemelä 2005,
Pollitt 2005, 276, Taylor 2005, 110)
Palvelujen järjestämistehtävät ja tuottamistehtävät halutaan erottaa ja hakea
tehokkuutta

markkinamekanismin

avulla.

Kunta

rinnastetaan

muihin

palveluntuottajiin, jolloin pohdittavaksi tulee, mitä kunnan kannattaa tuottaa itse
ja mitä kannattaa hankkia muilta tuottajilta.
5. Tehokkuutta korostava toimintatapa, suorituskyky, tuloksellisuus (Pollitt 2000, 6,
2005, 276, Lähdesmäki 2003, Taylor 2005, 110)
Organisaation suorituskykyä on parannettava ja käytettävä olemassa olevat
resurssit säästäväisesti, oikein kohdentaen niin, että saadaan aikaan enemmän
vähemmällä ja kustannus-vaikuttavuus paranee. Julkisjohtamisen arvoina
korostuvat kolme E:tä: economy, efficiency ja effectiveness eli taloudellisuus,
tehokkuus ja vaikuttavuus.
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6. Tulosvastuullisuus (Lähdesmäki 2003, Pollitt 2005, 276)
Tulokset ovat tärkeämpiä kuin menettelytavat. Toiminnan päämäärät, tavoitteet
samoin kuin vastuu ja velvollisuudet määritellään ja tavoitteiden toteutumisen
seurantaa

varten

asetetaan

mittarit.

Palkitseminen

on

suhteutettava

suoriutumiseen.
7. Asiakkuus, asiakasnäkökulman korostaminen (Lähdesmäki 2003, 62, Pollitt 2005,
276, Taylor 2005, 110)
Asiakas on yksilöllisiä valintoja markkinoilla tekevä kuluttaja, joka valitsee
vaihtoehdoista sen, mikä parhaiten vastaa hänen tarpeitaan. Hän on vaativa ja
tietoinen oikeuksistaan. Samalla asiakas on veroja maksava rahoittaja, jonka tulee
saada vastinetta rahoilleen. Julkisen sektorin on tultava lähemmäs asiakkaitaan.
8. Politiikan ja hallinnon suhteen uudelleen määrittely (Ryynänen 2001, Osborne &
McLaughlin 2005, 10)
Poliittinen päätöksenteko ja operatiivinen johtaminen on erotettava toisistaan.
Kunnallisien luottamuselimien tulee toimia hallintoneuvostojen tavoin ja
virkamiesjohdon asemaa toiminnallisena johtona tulee vahvistaa.
9. Jatkuva laadun parantaminen (Pollitt 2000,6, 2005, 276, Borins 2005,2)
Tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia palveluja, joita asiakkaat arvostavat.
Jatkuva laadunparantaminen järjestelmineen ja standardeineen on olennainen osa
palvelutuotantoa.
10. Organisaatiorakenteiden madaltaminen, vallan hajauttaminen (Pollitt 2005, 276)
Hierarkkisten ja byrokraattisten organisaatiorakenteiden tilalle halutaan matalia
rakenteita ja vallan hajauttamista alemmille tasoille, jotta joustavuus ja
innovatiivisuus lisääntyisivät.
Steiner (2000) on jäsentänyt NPM –ilmiötä viiden eri ulottuvuuden mukaan.
Kulttuurisella

ulottuvuudella

puhutaan

laadusta

ja

asiakastyytyväisyydestä,

johtamistavoista ja organisaatiokulttuurista sekä henkilökohtaisesta kehittymisestä.
Päämäärä- ja suoritusulottuvuudella keskeisiä ovat kustannuslaskenta ja kontrolli,
kannustinjärjestelmät ja suoriteperusteinen palkkaus sekä tulosorientoitunut lainsäädäntö
ja johtaminen. Organisaatioulottuvuutta hallitsevat hajauttaminen, kevyt ja joustava
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toimintatapa (lean management), hierarkkisuuden väheneminen sekä prosessijohtaminen.
Markkinaulottuvuudella taas korostetaan sopimusohjausta ja benchmarking–käytäntöjä.
Tulosulottuvuudelle kuuluvat arviointi, auditointi, ja tulosmittarit. (Steiner 2000, 173)
Pollitt (2005) on erottanut NPM -käsitteestä neljä tasoa lähtien liikkeelle puheen tasosta,
jossa paradigma syntyy ja muotoutuu. Seuraavana hänen mukaansa on päätösten taso,
jossa johtoportaassa päätetään opin käyttöön ottamisesta ja toteuttamisesta. Kolmantena
on käytäntöjen taso, jossa esimerkiksi laatujohtamista tai benchmarkingia viedään
käytäntöön ja toteutetaan enemmän tai vähemmän yhtenäisellä tavalla. Viimein,
neljäntenä, on tulosten taso, jossa mitataan uuden opin avulla saavutettuja tuloksia, jotka
odotuksen mukaan ilmenevät parempana suorituskykynä. Nämä tasot eivät kuitenkaan
aina limity yhteen. Kahden ensimmäisen tason eli puheen ja päätösten ja kahden
viimeisen tason, käytäntöjen ja tulosten, välissä voi olla huomattava kuilu. (Pollitt 2005,
278)
NPM käsitteelle ei ole vakiintunutta määritelmää sen sisältämien periaatteiden
moninaisuuden ja laaja-alaisuuden hankaloittaessa määrittelyä. Julkisjohtamisesta sinänsä
löytyy määrittelyjä: Salmisen (2004) mukaan julkisen toiminnan johtaminen on
vaikuttamista, vallankäyttöä ja päätöksentekoa. Johtaminen on myös yhteisen tavoite- ja
arvoperustan aktiivista luomista organisaatiolle ja jatkuvaa työtä yhteisesti asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Temmes (1998) määrittelee NPM:ää joukoksi toisiinsa
(löyhästi) kytkeytyneitä periaatteita ja ideoita, jotka muodostavat hallinnollis-poliittisen
doktriinin. Yhteenvetona voidaan todeta, että NPM on 1980-luvulta alkaen voimakkaasti
julkisen johtamisen uudistuksia ohjannut ja eri maissa erilaisia sovelluksia saanut
ajattelumalli, jossa keskeistä on tehokkuutta, tuloksellisuutta ja asiakasnäkökulmaa
korostava julkisen sektorin toimintatapa sekä markkinamekanismin hyödyntäminen,
yritysmäiset menetelmät ja tulosvastuullinen johtaminen.
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2.2.3. Uusi julkisjohtaminen näennäismarkkinoiden luojana
Uuden julkisjohtamisen oppeihin kuului ajatus markkinoiden luomisesta valtion toimin
sinne, missä niitä ei muuten ole, kuten maankäyttöön, koulutukseen ja terveydenhuoltoon
sekä sosiaaliturvaan (Harvey, 2005). Isossa-Britanniassa konservatiivit esittivät 1980luvun alussa radikaaleja tavoitteita terveys- ja sosiaalipalvelujen yksityistämisestä, mutta
vuonna 1991 voimaan tulleet lainmuutokset tähtäsivät ensi sijassa niin sanottujen
näennäismarkkinoiden luomiseen terveydenhoitoon (Honkanen 1995). Suomessa
korvamerkityistä valtionavuista luopuminen ja kunnan perustehtävän muuttaminen
palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi (STVOL 733/92) antoi kunnille mahdollisuuden
järjestää palvelunsa oman tuotannon ohella tai asemesta hankkimalla ne muilta
palveluntuottajilta. Kun vuonna 1997 kunnallinen kirjanpito uudistettiin vastaamaan
yritysten kirjanpitoa, luotiin taloudenhoidossa edellytykset yritys- ja kuntakäytäntöjen
yhtenäistämiselle. (Ryynänen 2001, Ronkainen & Maksimainen 2002)
Palvelujen järjestämis- ja tuottamistehtävien erottaminen toi mukanaan niin sanotut
tilaaja-tuottaja-mallit (Kuvio 9).

Toimeksiantaja (kunta, kuntayhtymä)
Palvelun tilaaja
(organisaatio, yksikkö tai henkilö, jolle tehtävä on osoitettu)
Julkinen
palveluntuottaja

Yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat

Asiakkaat
Kuvio 9 Tilaaja-tuottajamalli (Lähde: Le Grand & Bartlett 1993, 227)
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Palvelutuotannon oleelliseksi asiaksi nousi tuotannon tehokkuus. Lisäksi tavoitteena oli
saada palvelut vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Kunta rinnastettiin muihin
palveluntuottajiin ja suhde niihin kulminoitui kysymykseen, mitä kunnan kannattaa
tuottaa itse ja mitä kannattaa hankkia muilta tuottajilta. Jos katsotaan järkeväksi, että
palvelut hankitaan ulkopuolisilta, suhde ulkoiseen tuottajaan käsitetään osto- ja
myyntisuhteeksi eli markkinamekanismin mukaiseksi. (Le Grand & Bartlett 1993)
Tilaaja-tuottajamalli voi olla:
-

ulkoinen tilaaja-tuottajamalli, jossa kunta hankkii palveluja omilta yksiköiltään,
yrityksiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta

-

sisäinen tilaaja-tuottajamalli, jossa kunnan keskushallinto voi olla tilaajana ja
tilata budjettivaroillaan tuottajina toimivilta yksiköiltä palveluja kuntalaisille.
Kunta voi luoda myös sisäiset markkinat, joissa kunnan yksiköt kunnan sisällä
hankkivat palveluja. (Fredriksson & Martikainen 2006, 12)

Tällaisista julkisten palvelujen tuotantoon luoduista markkinoista käytetään termiä
näennäismarkkinat tai kvasimarkkinat. Aidot ja näennäismarkkinat voidaan erottaa
siten, että aidoilla markkinoilla palvelujen ostaja maksaa saamastaan palvelusta täyden
hinnan. Näennäismarkkinoilla tarkoitetaan sitä, että joku (tässä tapauksessa kunta) ostaa
palvelun kokonaan tai ainakin merkittävän osan. Palvelujen ostaja määrittelee asiakkaan
palvelujen tarpeen ja ostettavan palvelun keskeisen sisällön. (Le Grand & Bartlett 1993)
Kähkönen (2007) on määritellyt näennäismarkkinat julkisen sektorin tietoisesti
muodostamaksi

tilanteeksi,

jossa

verorahoitteiset

palvelut

järjestetään

markkinasuuntautuneesti erottamalla tilaaminen ja tuottaminen toisistaan tavoitteena
palvelutuotannon tehostaminen. Näennäismarkkinoilla julkinen sektori toimii sekä
palvelun tilaajana että sopimusten kautta tuotannon ohjaajana. Tuotannossa vallitsee
tuottajien välinen, vähintään potentiaalinen, kilpailu. (Kähkönen 2007, 25) Tilaaja eli
kunta kilpailuttaa vaihtoehtoisia tuottajia ja valitsee kokonaisedullisimman. Kunta on
kuitenkin edelleen vastuussa siitä, että kuntalaiset saavat palvelunsa. (Möttönen &
Niemelä 2005)
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Sosiaalihuoltolain muutossäädös palvelusetelin käytöstä (1310/2003) tuli voimaan
vuoden 2004 alussa ja sen käyttömahdollisuus laajeni myöhemmin koskemaan
kotihoidon lisäksi myös kotisairaanhoitoa (569/2009). Palvelusetelimalli on julkisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmuoto, joka voi olla määrätyn suuruinen shekki,
palveluraha tai rajattu käyttösumma (esim. maksusitoumukset ja henkilökohtaiset
budjetit). Käyttökohde on ennalta määrätty niin, että rahoittaja voi määritellä
palveluntuottajavalikoiman, palvelutyypin ja määrän. Asiakkaat saavat valita eri
palveluntuottajien välillä ja maksaa palvelut saamallaan setelillä. Tässä kohtaa
palveluseteli eroaa kunnan ja palveluntuottajan välisestä ostopalvelusopimuksesta, sillä
ostopalvelusopimuksia käytettäessä asiakas ei tavallisesti voi valita palveluntuottajaa.
Palvelusetelimallissa asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa (Kuvio 10).
Palveluseteli ei kata tavallisesti koko palvelun hintaa, vaan asiakas maksaa omista
varoistaan palvelusetelin arvon yli menevän osan. (Mikkola 2003, 13)

Toimeksiantaja (kunta, kuntayhtymä)

Julkinen
palveluntuottaja

Yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat

Asiakkaat

Kuvio 10 Palvelusetelimalli (Lähde: Le Grand & Bartlett 1993)

Vuosien 2006 – 2007 vaihteessa 126 kuntaa järjesti jotakin palvelua palveluseteleitä
käyttäen. Eniten palvelusetelin avulla järjestettiin sosiaalipalveluja, kuten koti- ja
siivouspalveluja sekä omaishoitoa tukevia palveluja. Palvelusetelin käyttöönoton
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arvioitiin

tuolloin

edenneen

hitaasti

ilman

merkittävää

vaikutusta

kuntien

palvelurakenteisiin ja – strategioihin. (Volk & Laukkanen 2007, 3)
Kunnat ovat käyttäneet mahdollisuutta perustaa liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä
palvelutuotantoonsa lähinnä aikaisemmin teknisen toimen piiriin kuuluneiden palveluiden
alueella (energia, vesi, varikko, rakentaminen, kiinteistöjen ylläpito ja vuokraus,
jätehuolto, julkinen liikenne ja pelastuspalvelut) (Ekström 2004, 44), mutta jonkin verran
myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Liikelaitostettuja laboratoriopalveluja tuottavat

muun muassa HUSLAB Helsingin ja Vantaan seudulla ja TYKSLAB Turun seudulla.
Röntgen-liikelaitoksia ovat esimerkiksi AKU Tampereen seudulla ja sairaanhoitopiirin
röntgen-liikelaitos Joensuun seudulla. Työterveyshuolto on liikelaitostettu muun muassa
Vantaalla ja Kotkassa. (STM 2006)
”Aidoilla” markkinoilla tapahtuvaa palveluntuotantoa on tuettu kotitalousvähennyksellä.
Tuloverolain (1535/1992 127 a §, muutossäädös 995/2000) mukaan verovelvollinen saa
vähentää verotuksessaan osan käyttämästään asunnossa tehdystä tavanomaisesta
kotitalous-, hoiva ja hoitotyön maksuista.
1990-luvun alussa tehtyjen selvitysten mukaan (esim. Heikkilä & Lehto 1992, Heikkilä
1993, Perttula 1994) kuntapäättäjät eivät uskoneet laajamittaisen kilpailuttamisen ja
yksityistämisen mahdollisuuksiin. Kielteistä kantaa perusteltiin käytännöllisillä syillä:
myös julkisia palveluja on mahdollista tehostaa, kilpailua on vaikeaa synnyttää, yksityisiä
yrittäjiä on vaikea löytää. Sen sijaan pieniä palvelutoiminnan osa-alueita ja
asiakaspalvelun tukipalveluita siirrettiin yksityisille tuottajille. Esimerkiksi laboratorio- ja
röntgentoimintaa ja sairaankuljetusta oli kilpailutettu useassa terveyskeskuksessa. Siivous
ja elintarvikehuolto olivat myös usein kilpailutuksen kohteena. Kokonaisuudessaan
lamavuodet merkitsivät vuosikymmenen vaihteessa ilmenneen yksityisten ostopalvelujen
lisääntymisen pysähtymistä ja kääntymistä laskuun. Lasku oli erityisen selvää
päihdehuollossa ja terveydenhuollossa. Jos vastakkain oli kunnan oman henkilöstön
irtisanominen tai ostopalvelumäärärahojen supistaminen, lähes kaikissa kunnissa
priorisoitiin oma henkilöstö. Näin kunnat ovat toimineet kuin isot teollisuusyritykset:
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oma toiminta joustaa vähemmän kuin alihankkijoiden. Tällöin myös ne toimintasektorit,
joissa yksityisten palvelutuottajien rooli on ollut suuri – esimerkiksi päihdehuolto,
fysioterapia ja kuntoutus – ovat voineet joutua keskimääräistä suurempien supistusten
kohteeksi. (Lehto 1995)
Ostopalvelujen osuus kunnallisessa palvelutuotannossa alkoi kasvaa uudelleen 1990luvun jälkipuoliskolla. 2000-luvulle tultaessa kasvu on ollut nopeinta sosiaalipalveluissa.
(Kauppinen & Niskanen 2003) Yksityisten ostopalvelujen osuus oli vuonna 2004 noin 15
prosenttia kuntien sosiaalitoimen käyttökustannuksista. Yksityisten sosiaalipalvelujen
liikevaihdosta 80 – 100 prosenttia (toimialasta riippuen) tulee kuntasektorilta.
Palveluasumisessa on suosittu järjestöjä, koska ne – toisin kuin kunta ja yritykset – ovat
saaneet

raha-automaattiyhdistyksen

avustuksia

investointeihin.

2000-luvulla

yritystoiminta on kuitenkin kasvanut kolmannen sektorin tuotantoa nopeammin. Tätä
kehitystä ovat tukeneet muuttuneet säädökset, jotka ovat pienentäneet kolmannen
sektorin saamia avustuksia sellaiseen palvelutuotantoon, jossa markkinoilla on
yritystoimintaa. (Lith 2006, 46, 67)
Kunnan poliittisilla voimasuhteilla ei näytä olevan selkeää vaikutusta yksityisten
ostopalvelujen osuuteen kuntien palvelutuotannossa. Kuntakoolla vaikuttaisi sen sijaan
olevan enemmän merkitystä sosiaalihuollon ostopalvelujen laajuuteen. Ostopalvelujen
osuus nousee siirryttäessä pienistä kunnista suurempiin kuntiin. (Lith 2006, 74)
Keskeisin tavoite julkisen sektorin uudistuksissa kaikissa OECD-maissa on ollut
palvelujen tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen (value for money).
Suorituskyvyn ja tehokkuuden mittaaminen on kuitenkin nähty ongelmalliseksi.
(Christensen & Yoshimi 2003, 7, Pollitt 2005) Jotkut tutkijat korostavat sitä, etteivät
kilpailuttamisen tavoitteet, eron tekeminen entiseen julkisten palvelujen laatuun ja
entisiin kustannuksiin, ole juurikaan toteutuneet. Prosessin seurauksena on kuitenkin
julkisen sektorin sisällä opittu entistä paremmin tiedostamaan oman toiminnan laatu- ja
kustannustekijät. (Koskiaho 2007, 12) Uudistuksilla on pyritty lisäksi parantamaan
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julkisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tämän tavoitteen toteutumista on voitu osoittaa
(Pollitt 2005).
Koivumäki (2005) on tutkinut, lähensikö NPM 1990-luvulla julkisen ja yksityisen
sektorin työelämää toisiinsa. Hänen mukaansa tulosohjaus, vallan ja vastuun
hajauttaminen, lisääntynyt asiakasvaikuttavuus sekä sisäisten markkinoiden korostaminen
(vrt. Lumijärvi & Jylhäsaari 2000) näyttävät aikaansaavan julkisorganisaatioille
markkinoiden kaltaisen toimintaympäristön, joka vaikuttaa samansuuntaisesti työelämään
julkisella sektorilla kuin globaali markkinatalous (kiristynyt kilpailu) yksityisellä
sektorilla.
Pollitt ja Bouckaert (2000) jakavat OECD-maat konservatiivisiin, maltillisiin ja
radikaaleihin NPM -reformisteihin (Pollitt & Bouckaert 2000). NPM -suuntauksen
vaikutuksia arvioitaessa sen ja muiden tekijöiden vaikutusta on vaikea eritellä. Saksan,
Japanin ja USA:n taloudellinen kehitys on ollut monin eri kriteerein arvioiden
menestyksellistä viimeisen 25 vuoden aikana, eikä mitään näistä maista voida laskea
kuuluvan radikaalimpien uudistajien joukkoon. Japani ja Saksa ovat päinvastoin olleet
maltillisimpia uudistajia. (Pollitt 2005) Joissakin maissa, kuten Uudessa Seelannissa,
puhutaan U-käännöksistä: yhteistyöstä kilpailuun ja takaisin, integroiduista tilaajan ja
tuottajan rooleista sopimuskäytäntöihin ja takaisin ja paikallisesta päätöksenteosta
keskitettyyn ja takaisin (Ashton, Mays & Devlin 2005, 253). Englannissa ja Ruotsissa
kilpailuttamiseen

pohjautuvasta

tilaaja-tuottajamallista

ollaan

siirtymässä

pitempikestoisiin kumppanuusmalleihin (Koskiaho 2007, 12).

2.2.4. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus
2000-luvulle tultaessa painotuksen sanotaan siirtyneen (esim. Ryynänen 2002, Haverinen
2003, Saarelainen 2003, Antola 2004) yksityistämisestä julkisen, yksityisen ja kolmannen
sektorin yhteistyöhön, verkostoihin ja kumppanuuteen. Puhutaan myös siirtymästä
palvelukunnista

verkostokuntiin

ja

julkishallintokeskeisestä

hyvinvointivaltiosta

monitoimijamalliin (Kalland 1996) (Kuvio 11).
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”Vanha”
julkishallinnon
paradigma
-

hierarkiat ja sääntely

Uusi
julkisjohtaminen
Markkinat, kilpailu,
Managerialismi

PPP,
kumppanuus,
verkostot
Monitoimijamallit

Kuvio 11 Julkisjohtamisen muutossuunta (mm. Kalland 1996, Ryynänen 2002, Haverinen 2003,
Lähdesmäki 2003, Saarelainen 2003, Antola 2004, Koskiaho 2007 pohjalta)

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden (JYK, PPP, Public – Private – Partnership)
määritelmät voidaan jakaa karkeasti taloustieteiden tai organisaatiotutkimuksen piiristä
nousseisiin määritelmiin. Taloustieteissä painottuu voimakkaammin riskin jakaminen,
kun taas organisaatiotutkimuksen alueella määritelmissä keskeistä ovat kumppaneiden
väliseen yhteistyöhön liittyvät tekijät. Partnership–käsitteen ja sen lähikäsitteiden, kuten
”alliance”, ”collaboration”, ”cooperation”, ”networking” tai ”joint working”, erottaminen
toisistaan on usein vaikeaa. (Field & Peck 2003)
Euroopan yhteisöjen komission (2004) mukaan julkisen ja yksityisen kumppanuus
tarkoittaa yleensä julkisviranomaisten ja yritysmaailman yhteistyömuotoja, joiden
tarkoituksena on jonkin infrastruktuurin rahoittaminen, rakentaminen, uudistaminen,
hallinnointi tai huolto taikka jonkin palvelun toimittaminen. Pyrkimyksenä on yhdistää
yksityisen

ja

julkisen

sektorin

osaaminen

ja

hyödyntää

yksityisen

sektorin

toimintamenetelmiä julkisella sektorilla niin, että verorahoille saadaan parasta vastinetta.
Kumppanuusajattelulle ominaisia piirteitä ovat muun muassa:


Osaamisen ja tiedon integrointi (Spekman, Forbes, Lynn & MacAvoy 1998,
Ingham & Mothe 1998, Dyer & Hatch 2004, Euroopan yhteisöjen komissio 2004)
Innovatiivisuuden ja jatkuvan uudistumisen vaatimukset ovat käyneet kilpailussa yhä
kriittisemmiksi, joten todellinen arvonluonnin lähde on organisaatiossa oleva tieto ja
osaaminen sekä niiden varaan rakentuneet käytännöt ja tuotteet. Yrityksen
tietopääoman jatkuva lisääminen on välttämätöntä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
Kumppanuus antaa mahdollisuuden tiedon jatkuvaan integrointiin, osaamisen
siirtymiseen ja uuden oppimiseen, kun kumppanit antavat omaa ydinosaamistaan
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toistensa käyttöön. Tavoitteena on usein uusien toimintatapojen kehittäminen tai
rakenteiden uudistaminen. Organisaatiot oppivat yksilöiden välisen yhteistyön ja
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.


Lisäarvon tuottaminen (Spekman ym. 1998, Wakeford & Valentine 2001, Bamford,
Gomes-Casseres & Robinson 2003, Möller & Svahn 2003) Kumppanuuden kautta on
mahdollista tuottaa lisäarvoa, tehokkuutta, laatua, uusia innovaatioita, tuotteita tai
palveluja tavalla, johon kumpikaan osapuolista ei yksin pystyisi. Pyrkimyksenä on
aikaansaada parempi lopputulos kuin yksittäisten toimijoiden toisistaan riippumaton
yhteenlaskettu tulos. Kumppanuuden avulla voidaan toteuttaa hankkeita, jotka
muutoin

saattaisivat

jäädä

toteuttamatta.

Julkisen

ja

yksityisen

sektorin

kumppanuudessa tavoitteena on rahoittaa, suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää julkisen
sektorin palveluja tai laitoksia julkisen hallinnon tavoitteiden mukaisesti, mutta
kuitenkin siten, että yhteistyö on yksityisen sektorin osapuolen kannalta tuottavaa
toimintaa, joka myös parantaa yksityisen osallistujan tuottavuutta. Tällaiset hankkeet
tulevat kyseeseen esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole riittävän tuottavia yksityisen
tahon toteutettavaksi, mutta ne ovat kuitenkin julkisen edun kannalta houkuttelevia tai
sosiaalisesti hyödyllisiä tai muut syyt puoltavat julkisen vallan osallistumista
yksityisen tahon kannalta tuottavaan hankkeeseen. Kumppanuusmalleilla saadaan
yksityistä rahoitusta julkiselle sektorille ja opitaan hyödyntämään yksityisen sektorin
toimintamenetelmiä.


Riskien jakaminen (Grant 1996, Spekman ym. 1998, Grimsey & Lewis 2002,
Bamford ym. 2003, Field & Peck 2003, Euroopan yhteisöjen komissio 2004) Riskit
jaetaan eri osapuolten kesken ottaen huomioon kunkin osapuolen kyky arvioida,
valvoa ja hallinnoida niitä. Riskien jakaminen ja hallinta on kumppanuusmalleissa
molempien osapuolien etu.



Sopimukset, jaettu päätösvalta ja vastuu (Grant 1996, Bamford ym. 2003)
Kumppanuussuhteessa solmitaan kumppanin kanssa palvelutasosopimus, jossa
määritellään tuotettava palvelu, siltä vaadittava laatu, sanktiot ja kannustimet.
Julkinen – yksityinen suhteessa toimitaan selkeiden sopimusten mukaisesti siten, että
hankkeissa huomioidaan julkiset tavoitteet ja yksityiset intressit.
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Sopimusten pitkäkestoisuus (Grant 1996, Bamford ym. 2003) Kumppanuusmalleille
ominaisia seikkoja ovat sopimusten pitkäkestoisuus ja toteutettavien hankkeiden
monipuolisuus. Julkinen kumppani keskittyy erityisesti saavutettavien tavoitteiden
määrittelyyn yleisen edun, palveluiden laadun ja hintapolitiikan kannalta sekä
huolehtii kyseisten tavoitteiden noudattamisen valvonnasta.



Keskinäinen luottamus (Ingham & Mothe 1998, Miles, Snow & Miles 2000, Ståhle
& Laento 2000, Adler 2001, Blomqvist, Kyläheiko & Virolainen 2002, Bamford ym.
2003) Kumppanuus perustuu luottamukseen. Keskinäiset sopimukset eivät ole
täydellisiä, koska sopimusehdoissa ei voida etukäteen määritellä ja sopia kaikkia
myöhemmin tärkeiksi osoittautuvia asioita. Siksi kumppanuudessa on olennaista
luottamus siihen, että tulevat ongelmat pystytään ratkomaan noudattaen yhdessä
sovittuja

päätöksentekotapoja

yhteisen

toiminnan

johtamisessa

ja

tulosten

jakamisessa. Luottamus vaikuttaa tietojen vaihtoon, osaamisen integrointiin ja sitä
kautta myös arvon lisäämisen mahdollisuuksiin. Mitä enemmän luottamusta ja tiedon
vaihtoa vaaditaan, sitä suurempia ovat sekä kumppanuuden tuoton mahdollisuudet
että riskit.


Avoin vuorovaikutus (Miles ym. 2000, Euroopan yhteisöjen komissio 2003, Dyer &
Hatch 2004) Todellinen kumppanuus syntyy vasta pitkän ajan kuluessa keskinäisen
luottamuspääoman

kasvaessa

avoimen

vuorovaikutuksen

ja

läpinäkyvyyden

seurauksena.


Sitoutuminen (Grant 1996, Bamford ym. 2003, Blomqvist & Levy 2006) Tuottoodotukset aikaansaavat rationaalista sitoutumista ja läheiset yhteistyösuhteet
emotionaalista sitoutumista. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin on yksi onnistumisen
edellytyksistä.

Tavallisen ostopalvelun ja kumppanuusmallin eroja on koottu taulukkoon 4 (Lindroth
2007).
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Taulukko 4. Tavallisen ostopalvelun ja Public-Private Partnership -mallin eroja (Lähde: Lindroth
2007)

Tavallinen ostopalvelu
Kunta määrittelee ratkaistavan ongelman,
tarvittavan ratkaisun ja valitsee
sopivimman palveluntuottajan tuottamaan
ratkaisun edellyttämän hyödykkeen.
Hyödyt liittyvät erityisesti siihen, että
ostopalvelujen toimittaja pystyy tuottamaan
palvelut edullisimmin tai nopeammin.
Edellyttää yksiselitteisiä
suoritemäärittelyjä, kilpailuttamissääntöjä
ja sopimusehtoja.
Osapuolten välisessä suhteessa korostuu
sopimuksen läpinäkyvyys ja sopimuksen
toteutumisen seuranta.
Kuntasektorilla

on

korostettu

Kumppanuusmalli
Kunta ja yksityinen palvelutarjoaja
kehittävät tai tuottavat yhdessä
hyödykkeitä, jotka palvelevat molempien
osapuolten intressejä.
Hyödyt liittyvät erityisesti
toteuttamisketjussa syntyvien useiden
etujen yhteisvaikutukseen
(synergiaetuihin), riskin jakamiseen ja
osaamisen laajentamiseen.
Edellyttää yhtenäisiä tavoitteita, yhteistyön
pelisääntöjä ja räätälöityjä
oikeudenluovutusten ehtoja (omistusoikeus
jne.)
Toimintatavassa korostuu keskinäinen
luottamus.

liiketaloudesta

lainatuin

termein

keskittymistä

ydintoimintoihin ja niiden sisäistä kehittämistä. Tukitoimintoja ja standardipalveluja,
joita on kaupallisesti saatavilla, on pyritty järjestämään ostopalveluina. Strategisen
kumppanuuden tyypillinen alue on standardipalvelujen ja ydinpalvelujen välillä
välttämättömissä tukitoiminnoissa, joissa toiminta yhdessä huolella valitun kumppanin
kanssa on lisäarvoa tuottavaa. Kumppanuusstrategioiden on todettu sopivan myös
tilanteisiin, joissa ollaan kehittämässä tai kokeilemassa uutta tai uudenlaista toimintaa
(Viirkorpi 2004). Kumppanuus ei kuitenkaan ole mikään takuuvarma tehokkuuden
tuottaja, vaan jokaisen hankkeen osalta on arvioitava erikseen, tarjoaako kumppanuus
todellista lisäarvoa muihin vaihtoehtoihin verrattuna (Bamford ym.2003, Antola 2004).
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallit ja yhteistyö edellyttävät monitahoisen
palveluja koskevan lainsäädännön sekä hankinta- ja verolainsäädännön riittävää
tuntemusta. Lainsäädäntöön kohdistuu myös jatkuvia uudistamispaineita, jotta säädökset
eivät olisi rajoittamassa toimintojen tehokasta organisointia. Sidosryhmien huomioiminen
(sektorikohtaiset intressiryhmät, veronmaksajat, työntekijät) ja toimivat tiedotusstrategiat
ovat myös onnistuneiden hankkeiden piirteitä. (Tuusvuori 2004.)
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2.2.5. Hyvinvointipoliittinen ja elinkeinopoliittinen näkökulma
Julkiselle sektorille on haettu uuden julkisjohtamisen oppien mukaan tehokkuutta
luomalla palvelutuotantoon markkinoita jäljitteleviä toimintamalleja sekä panostamalla
johtamisen kehittämiseen erilaisten johtamisoppien avulla. Elinkeinoelämässä katseet
ovat

kääntyneet

palvelusektorin

kasvupotentiaaliin,

kun

globalisaation

myötä

suurteollisuuden roolin taloudellisen kasvun veturina pelätään heikentyvän (Ollila 2006,
162). Hyvinvointipoliittisten lähtökohtien rinnalle sosiaali- ja terveyspalveluiden
kehittämiseen on noussut elinkeinopoliittinen näkökulma (Taulukko 5).
Taulukko 5 Hyvinvointipolitiikan ja elinkeinopolitiikan arvolähtökohdat (Lähde: Ollila 2006, 161)

Arvo
Oikeudenmukaisuus
Vaikuttavuus,
tuloksellisuus
Kestävyys

Kansalaisen asema

Hyvinvointipolitikka
Palvelut tarpeen mukaan,
maksu maksukyvyn mukaan
Terveysvaikutusten
maksimointi suhteessa
kustannuksiin
Taloudellinen kestävyys
Palvelun sovittaminen
yhteiskunnan sekä yksilön
maksukykyyn
Kansalais- tai potilaslähtöisyys
Kansalaisilla oikeus vaikuttaa
terveyspalveluiden
suunnitteluun ja toimintaan
etenkin kansalaisdemokratian
kautta
Potilailla oikeus vaikuttaa
omaan hoitoonsa ja osallistua
päätöksentekoon

Elinkeinopolitiikka
Kaikille palvelun tarjoajille
samat kilpailuedellytykset
Tuottojen maksimointi
suhteessa investointeihin
Markkinoiden toimivuus
Kilpailukyky, toimivien
markkinoiden syntyminen
Kuluttajalähtöisyys
Kuluttajan toiveiden
huomioiminen tärkeää
asiakastyytyväisyyden kannalta
Maksajalla oikeus valita
hoitava henkilö tai hoitava taho
sekä vaikuttaa hoidon sisältöön
Kun maksaja on julkinen taho,
kilpailutus luo raamit
valintojen teolle

Hyvinvointipolitiikan perinteisiä tavoitteita ovat olleet palveluiden oikeudenmukainen
saatavuus, vaikuttavuus ja taloudellinen kestävyys. Asiakaslähtöisyys on tärkeää
kummassakin

näkökulmassa,

Hyvinvointipolitiikassa

mutta

pääasioita

sen
ovat

ilmenemismuoto

on

kansalaisdemokratian,

erilainen.
tasa-arvon,

potilasturvallisuuden ja potilaan oikeuksien näkökulma, kun taas elinkeinopolitiikassa
asiakaslähtöisyyttä tarkastellaan kuluttajan roolista käsin. Kuluttajalla on oikeus hoitavan
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henkilön valintaan ja oikeus vaikuttaa hoidon sisältöön. (Ollila 2006, 160 - 162) Reich
(2007)

tuo

esiin

kirjassaan

”Supercapitalism”

kuluttajan

roolin

korostumisen

varjopuolena kansalaisen roolin heikkenemisen demokraattisessa päätöksenteossa.
Talous on noussut politiikan ohjaajaksi ja puhe yritysten sosiaalisesta vastuusta
demokratian korvikkeeksi, mutta Reichin mukaan se ei voi koskaan korvata todellista
demokratiaa. Yrityksissä sijoitetun pääoman riittävä tuotto on ydinasia, sillä muutoin
sijoittajat vetävät rahansa pois. Yhteiskunnalliset ja humaanit arvot joustavat talouden
edessä. Ristiriita on tullut myös yksilötasolle kuluttajan, sijoittajan ja kansalaisen
rooleissa: voitto kuluttajan ja sijoittajan rooleissa voi samalla olla tappio kansalaisen
roolissa. Reich peräänkuuluttaa demokratian palauttamista ja yritysten liiallisen
vaikutusvallan estämistä politiikkaan sekä lainsäädäntöön.
Vastakkainasettelujen ohella on alettu puhua julkisen johtamisen ja liike-elämän
johtamisen välisen tasapainon löytämisestä (esim. Torppa, 2007, 190). Yritysmaailman
”tehokkuus” ja julkisen toiminnan ”inhimillisyys” eivät Torpan (2007) mukaan ole
toisiaan poissulkevia, sillä ”oikeaan” aikaan ja ”oikein” käytetyt resurssit varmistavat
julkisen toiminnan eettisyyden. Paluuta byrokraattiseen ja professionaaliseen johtamiseen
ei ole, mutta pelkkä yksityissektorin liiketaloudellinen johtamisosaaminenkaan ei riitä
(sairaanhoitopiirien) johtamisen uudistamiseen, vaan lisäksi tarvitaan substanssin
ymmärtämistä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että uusi julkisjohtaminen sisältää normatiivisia periaatteita
siitä, kuinka julkista johtamista voidaan tehostaa ja parantaa markkinamekanismia ja
yritysmäistä johtamistapaa soveltamalla (Lähdesmäki 2003). Uudistusten liikkeelle
panevana

voimana

oli

Pollittin

ja

Bouckaertin

(2000)

mukaan

kansalaisten

tyytymättömyys julkisen sektorin taloudellista sekä toiminnallista tilaa kohtaan (2000).
Markkinoiden synnyttämiseen julkisten palvelujen alueelle (näennäismarkkinoiden
luominen) on pyritty tilaaja-tuottajamalleja ja palvelusetelimallia sekä erilaisia yksityisen
ja julkisen kumppanuusmalleja kehittämällä. Johtamisopit ovat puolestaan olleet
keskeisessä asemassa johtamisen uudistamisessa yritysjohtamisen suuntaan. Seuraava
luku on katsaus johtamisoppeihin julkisen johtamisen uudistamisessa.
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2.3 Johtamisopit julkisen johtamisen uudistamisessa
Uuden julkisjohtamisen ilmenemismuotona markkinaohjauksen rinnalla on kulkenut
toinen merkittävä muutospyrkimys: johtamisen uudistaminen yritysjohtamisen suuntaan
ja johtamisoppien soveltaminen julkiseen johtamiseen. Yleisellä tasolla muutoksen voi
kuvata siirtymiseksi professionaalisbyrokraattisesta johtamisesta ”ammattimaiseen”,
managerialistiseen johtamiseen (Clarke, Cochrane & McLaughlin 1994). Tosin siirtymä
ei ole ollut yksiselitteinen. Strategisen suunnittelun ja johtamisen erityishaasteita
kuntaorganisaatiossa tutkineiden Sorsan, Pällin, Vaaran ja Peltolan (2010, 4) mukaan uusi
johtamisen kieli ja käytännöt on omaksuttu usein kiinnittämättä huomiota yksityisten
yritysten ja kuntien perustavanlaatuisiin eroihin sosiaalisina yksikköinä ja päätöksentekoorganisaatioina tai oppien käyttöönottoon liittyviin poliittisiin ja ideologisiin jännitteisiin.
Tässä luvussa tarkastelen johtamisen ja johtamisoppien merkityksen korostumista
julkisjohtamisessa, johtamisopin käsitettä sekä keskeisimpiä yksittäisiä johtamisoppeja,
joita julkisella sektorilla on viime vuosikymmeninä sovellettu.

2.3.1 Managerialismi ja johtamisen merkityksen korostuminen
Managerialismilla tarkoitetaan tässä ammattimaista johtajuutta (esim. Salminen 2004),
joka korostaa johtamisen oikeutusta ja merkitystä, mutta myös johtamisen teorioita,
lähestymistapoja ja malleja sekä johtamistaitoja ja tekniikoita, joilla johdetaan
tehokkaasti (Newman & Clarke 1994, 14). Managerialismi nostaa toiminnan
tehokkuuden keskeiseksi tavoitteeksi ja näkee, että johtaminen on avainasemassa
tehokkuuteen pyrittäessä (Pollitt 1993). Managerialismi muuttaa hallinnon käsitteitä ja
retoriikkaa yritysmäiseen suuntaan. Esimerkiksi pitkän tähtäimen suunnittelun ja
tavoitteiden sijaan puhutaan strategisesta suunnittelusta ja strategisista päämääristä (Sorsa
ym. 2010, 3). On epäilty jopa, että kieli muuttuu enemmän kuin todellinen toiminta.
Tämän käsityksen mukaan kyse on markkinakieltä puhuvasta byrokratiasta, jossa hallinto
jatkaa entistä toimintatapaansa managerialistiseen kieleen verhoutuneena. (Hämäläinen &
Heiskala 2004, 94 – 95.)
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Managerialismi laajentaa julkista johtamista strategisemmaksi, tulosorientoituneemmaksi
ja aktiivisemmaksi (Ojala 2003). Parhaimmillaan uudet opit ja käsitteet avaavat uusia
näkökulmia kuntien päätöksentekoon sekä toimintaa ja sitouttavat päättäjiä yhteisiin
päämääriin (Sorsa ym. 2010, 3). Julkisessa johtamisessa poliittisen johtajuuden ja
managerialismin välillä on nähty myös ristiriitaa (esim. Heuru 2000, Majoinen 2001,
Lähdesmäki

2003,

Ojala

2003),

sillä

managerialismin

painottama

vahva,

toimitusjohtajamainen johtajuus on ainakin osittain ristiriidassa poliittisen ohjauksen
vahvistamista vaativien painotusten kanssa.
Erilaiset johtamisopit ovat olleet monen yrityksen kehittämistoiminnan perustyökaluja.
Niillä on tähdätty periaatteessa samaan lopputulokseen: laadukkaan toiminnan
kehittämiseen ja tehostamiseen, asiakastyytyväisyyden lisäämiseen sekä kannattavuuden
parantamiseen. Laatu, läpimenoajat ja kustannukset on ymmärretty perusedellytyksiksi
kilpailussa menestymiselle. (Lumijärvi 1993, Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001)
Yhtä selvää ei kuitenkaan ole se, ovatko organisaatiot toteuttaneet toiminnassaan niitä
strategisia käytäntöjä, joihin ne ilmoittivat uusien oppien myötä siirtyneensä. Monet
suositut ja käänteentekevinä koetut johtamisopit, kuten laatujohtaminen, menettävät
suurimman suosion aallon jälkeen kiinnostavuuttaan. (Laurila 2008, 81)

Julkisen sektorin johtamiseen alettiin 1980-luvulla tulosjohtamisesta alkaen soveltaa
erilaisia johtamisoppeja samaan tapaan kuin yksityisellä sektorilla (Lehto 1995).
Tulosjohtaminen näyttäytyi vaihtoehtona julkisen sektorin byrokraattiselle hallinnolle,
jossa säännöksien noudattaminen oli ollut keskeistä (Salminen 1998). Tulosjohtamisessa
suunnittelu, toteutus ja seuranta muodostivat johtamisprosessin perusvaiheet ja huomio
suuntautui aikaansaatuihin tuloksiin (Santalainen, Voutilainen, Porenne & Nissinen 1981,
61). Tulosjohtaminen pyrki esiintymään sekä professioihin että byrokratiaan nähden
neutraalina tehokkuutta, laatua, asiakaspalvelua ja kustannustietoisuutta korostavana
kielenä ja toimintana (Lehto 1995). Samalla esimiesten, kuten lääkärijohtajien, piti
omaksua uudenlainen, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä vastaavan johtajan rooli.
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Tulosjohtamisen jälkeen julkiselle sektorille on virrannut uusia johtamisoppeja niin, että
tilannetta on kuvattu jatkuvasti vaihtuvien oppien viidakoksi (Laaksonen 2008, 15).
Nakari (2003, 25) puhuu Määttään ja Ojalaan (1999, 17 – 20) viitaten, että on syntymässä
uusi julkisen johtamisen kehityskerros, jossa on havaittavissa aikaisempien oppien
vaikutus. Sovellettuja johtamisoppeja ovat hänen mukaansa olleet ainakin tavoite-, tulos-,
palvelu-, toiminto- ja yhtymäjohtaminen sekä 2000-luvulla yleistynyt BSC eli
tasapainotetun tuloskortin malli.
Kuntaorganisaatioiden halukkuus uudistaa ja vahvistaa johtajuutta uusia oppeja
soveltamalla kertoo, ettei vanha julkisjohtaminen tarjoa johtajille enää riittävästi
johtamisen välineitä muuttuvassa kontekstissa. Toisaalta managerialismi ja suoraan
yritysmaailmasta tuodut johtamisopit törmäävät kunnallisen, demokraattisen ja poliittisen
päätöksenteko-organisaation sekä ”pakollisen byrokratian” rakenteisiin niin, että muutokset
ovat hitaita tai jäävät puheen tasolle.

2.3.2 Johtamisopit käsitteenä
Johtamisoppi on johtamisen apuväline ja sen voidaan katsoa olevan alisteinen johtamisen
käsitteelle. Latinan kielessä johtamista tarkoittaa verbi ”dirigo” juontuu kantasanasta
”directus”, joka tarkoittaa suoraa, yksinkertaista ja teeskentelemätöntä. (Salminen 2004)
Johtaminen on määritelty muun muassa (Seeck 2008, 18) toiminnaksi, jonka avulla
ihmisten työpanosta ja fyysisiä voimavaroja pystytään hankkimaan, kohdentamaan ja
hyödyntämään tehokkaasti tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Johtamiseen liittyy luovuus,
oppimiseen perustuva tilannekohtainen toimintaympäristön havainnointi ja ratkaisujen
tekeminen. Yksityiskohtien tarkastelun asemesta tutkimuskirjallisuudessa korostetaan
johtajan kykyä havainnoida toimintaympäristön suurempia linjoja ja heikkoja signaaleja.
(Koivula 2008, 212)
Johtamisoppeja voidaan pitää yhtenä uudenlaisten johtamiseen liittyvien tulkintojen
apuvälineenä muuttuvassa maailmassa ja uusissa tilanteissa. Kettunen (1997, 80) puhuu
liikkeenjohdon opeista teknisluontoisina johtamisen apuvälineinä, jotka
-

luovat järjestystä
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-

antavat asioille merkitystä

-

osoittavat rakenteita ja riippuvuuksia

-

kiinnittävät huomiota uusiin asioihin

-

luovat uusia tulkintoja asioista

-

luovat yhtenäistä ajattelua ja yhtenäistä todellisuutta sekä

-

luovat jännitteitä ja hajottavat vanhaa jähmettynyttä todellisuutta.

Johtamisoppien tyypillisinä ominaisuuksina on kuvattu rationaalisuutta, toimivuutta,
tarkoituksenmukaisuutta, edistyksellisyyttä ja innovatiivisuutta (Abrahamson & Fairchild
1999, Carson, Lanier, Carson & Guidry 2000), mutta myös tilapäisyyttä niin, että
johtamisopeilla on todettu olevan elinkaari (Peters & Waterman 1982, Gill & Whittle
1992, Abrahamson 1996, Carson ym. 1999, Carson ym. 2000, Gibson & Tesone 2001,
Spell 2001).
Savolainen (2001 a) on määritellyt johtamisopin suhteellisen yhtenäiseksi ja
systemaattiseksi

kuvaukseksi

jonkin

johtamisen

(erityis)alueen,

esimerkiksi

laatujohtamisen, filosofiasta, periaatteista, normeista ja uskomuksista. Johtamisopeille
ominaista on hänen mukaansa normatiivisuus: miten pitäisi tehdä, miten pitäisi johtaa tai
miten strategian toteuttamista pitäisi mitata. Johtamisopit toimivat uudistumisen
apuvälineinä, kun organisaatiot etsivät tapoja kehittää toimintaansa ollakseen yhä
kilpailukykyisempiä muuttuvilla markkinoilla.
Johtamisoppien virtaus ja liike yksittäiseen organisaatioon ja organisaatiossa peilaa
Savolaisen (2001 b) mukaan yleisen johtamisajattelun kehittymistä. Pitkän aikavälin
kehityksessä johtamisoppeja on katsottava johtamisteoreettista keskustelua, kuten
mekanistista ajattelua, tayloristista johtamisjärjestelmää, humanistista suuntausta,
systeemiteoriaa, organisaatiokulttuureja ja strategista ajattelua vasten. Erityiset
johtamisopit heijastavat usein yleisempien teorioiden ajatuskulkuja, mutta voivat myös
kyseenalaistaa ja parantaa niitä. (Savolainen 1997, 2001 b) Johtamisoppien, tieteen ja
käytännön vuorovaikutus on jatkuvaa. Uusia oppeja tarvitaan parantamaan käytäntöä ja
päinvastoin. Oppien tutkimisessa laajemman paikallisen, historiallisen ja ajallisen
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kontekstin analysointi ja ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin kokonaisuutta ja
tavoittamaan vaikutussuhteiden monimutkaisuutta sekä rikkautta. (Savolainen 2001 b)
Barley ja Kunda (1992) puolestaan yhdistävät johtamisoppien aaltomaisen vaihtelun
kulttuuristen ja taloudellisten tekijöiden liikkeeseen, kuten talouden nousu- ja
laskusuhdanteiden vaihteluun. Nousukaudella toiminnan laajeneminen, investoinnit ja
uusien

teknologioiden

jakelujärjestelmiin.

käyttöön

Johtamisopeissa

otto

johtaa

korostuu

monimutkaisempiin
tuolloin

tuotanto-

asiakeskeinen

ja

hallinnan,

teknologian ja rakenteiden painotus. Talouden laskusuhdanteissa tuottavuutta on lisättävä
ilman uusia investointeja ja tässä ihmiskeskeiset painotukset, kuten henkilöstön
motivaatio, yhteisöllisyys ja sitoutuminen nousevat keskeisiksi. (Barley & Kunda 1992)
Johtamisoppien ymmärretään näin olevan kiinteästi yhteydessä aikaansa ja heijastelevan
yhteiskunnan muutoksia (Seenck 2008). Globalisaatio ja muutossyklien nopeutuminen,
jatkuva uusiutumisen tarve ja ratkaisujen hakeminen reaaliajassa (esim. Seenck 2008)
tuovat näitä johtamisoppien erilaisia painotuksia yhä enemmän limittäisiksi ja
päällekkäisiksi.
Jotkut tutkijat (esim. Abrahamson 1996, Kieser 1997, Tienari, Vaara & Ainamo 2003)
ovat tarkastelleet johtamisoppeja tulkinnallisesta, tekstuaalisesta näkökulmasta muoteina,
tarinoina tai teksteinä, joilla pyritään vetoamaan organisaatiossa työskenteleviin ihmisiin.
Juuti (2006) puhuu johtamisteksteistä osana diskurssia, joka luo puitteet sille, miten
ihmiset positioituvat organisaatiossa ja millaisia vuorosanoja organisaatiossa käynnissä
olevissa kielipeleissä voi käyttää. Johtamisoppeja on tulkittu näin uudenlaisiksi vallan ja
kontrollin muodoiksi, joissa kontrolli ei kohdistu enää välittömään toimintaan, vaan
pikemminkin työntekijöiden mieleen ja pyrkimyksiin (Alvesson & Willmott 2002).
Tietynlainen tapa toimia voidaan määritellä johtamisopin avulla sopivaksi ja
luonnolliseksi, kuten laatujohtamisen ”jatkuva parantaminen” (Alvesson & Willmott
2002) ja vaikka hierarkkiset esimies-alaissuhteet olisi häivytetty, työntekijöitä
tarkkaillaan esimerkiksi työajan tehokkaan käytön ja poikkeamien minimoinnin kautta
(Calás & Smircich, 1999). Jäljempänä tässä luvussa (2.5) on katsaus johtamisoppeihin
diskursseina.
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2.3.3 Yksittäisiä johtamisoppeja
Seuraavaksi esittelen yksittäisiä johtamisoppeja, joilla tiettyinä aikoina on kirjallisuuden
perusteella ollut vahva asema johtamispuheessa. Nämä opit ovat uuden julkisjohtamisen
ilmentyminä välittyneet yritysmaailmasta julkisen sektorin organisaatioihin rakentamaan
julkista johtamista yritysjohtamisen suuntaan. Tarkastelen lyhyesti tavoite- ja
tulosjohtamista, laatujohtamista, toimintojohtamista, liiketoimintaprosessien radikaalia
uudistamista, oppivaa organisaatiota ja osaamisen johtamista sekä tasapainotettua
tuloskorttia ja arvojohtamista. Luettelo ei ole tyhjentävä, mutta antaa kuvaa parin
vuosikymmenen aikana julkisen sektorin organisaatiot saavuttaneesta johtamisoppien
virrasta.
Tavoite- ja tulosjohtaminen
Tavoitejohtamisen (management by objective, MBO) juuret ovat Yhdysvalloissa ja opin
keskeinen kehittäjä oli liikkeenjohdon konsultti, professori Peter Drucker (teoksia: The
Practice of management 1954, Managing for results 1964).

Druckerillä oli laaja

kirjallinen tuotanto, jota on käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle. Hänen
kirjoitustensa pohjalta oppia kehittivät edelleen George S. Odiorne (Management by
objectives: A system of managerial leadership 1965) ja John Humble (Management by
objectives 1967). Tavoitejohtamisen keskeinen painotus oli tavoitteiden asettamisessa ja
saavuttamisessa – keinot, joilla niihin päästään olivat työntekijöiden valittavissa.
Tavoitejohtaminen

oli

vastapuhetta

vanhalle

johtamistavalle,

jossa

esimiehet

suunnittelivat ja ohjeistivat työn kulun niin, että työntekijöiden tehtäväksi jäi toimia
valmiiksi mietityn toimintatavan mukaan. (Härkönen & Nissinen 1988, Juuti 2006, 20)
Tulosjohtamisen opit ovat pitkälti samoja kuin tavoitejohtamisessa. Tavoitejohtamisen
lisäksi tulosjohtamisessa on Ronkaisen ja Maksimaisen (2002) mukaan nähty
laatuajattelun

aineksia.

Pääasiassa

tulosjohtaminen

on

kuitenkin

suomalaisen

konsulttikokemuksen pohjalta kehitetty johtamisjärjestelmä, joka tuotiin yritysmaailmasta
1980-luvun puolivälissä kunnallishallintoon ja muokattiin kunnissa toteutetuissa
prosesseissa. (Möttönen 1997, Ronkainen & Maksimainen 2002)
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Tulosjohtamisen perusajatuksena on, että johtajan tehtävä on saada aikaan tuloksia ja
tulosten saavuttaminen puolestaan edellyttää kolmen johtamisen peruselementin,
suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan jatkuvaa kiertokulkua (Santalainen, Voutilainen,
Poranne & Nissinen 1981, 61). Tulosjohtamisprosessin ensimmäinen vaihe on tulosten
määritysprosessi, jonka lopputuloksena määrittyy yrityksen tahtotila, toiminta-ajatus sekä
tahtotilan mukaiset strategiat ja tulokset.

Toinen tulosjohtamisen vaiheista on

tilannejohtamisprosessi, jonka ydinasioita on asioiden, ihmisten ja ympäristön hallinta.
Tilannejohtamisprosessissa suunnitelmat muutetaan tuloksiksi. Siinä on osattava ottaa
huomioon organisaation olennaiset ulkoiset sekä sisäiset tilannetekijät ja hallittava
erilaisia johtamisen menetelmiä ja tekniikoita.

Viimein tulosjohtamisen vaiheista,

tulosten seurantaprosessi sisältää aikaansaatujen tulosten arvioinnin ja johtopäätösten
tekemisen. (Santalainen ym. 1981, 63 – 64)
Kuntasektorin ensimmäinen tulosjohtamisprosessi aloitettiin Joensuun kaupungin
teknisessä virastossa vuonna 1978. Kuntien toiminnan uudistushankkeet kulkivat 1980luvulla ja 1990-luvun alkupuolella yleensä tulosjohtamisnimikkeen alla. 1990-luvulla
tulosjohtamisesta tuli Suomen valtion ”virallinen” johtamisjärjestelmä. Tulosjohtamisesta
ei tullut vain käytännön johtamisen perusta, vaan siitä tehtiin kokonaisvaltainen
kehittämismalli,

jonka

pohjalta

ryhdyttiin

uudistamaan

organisaatiorakenteita,

organisaatioiden toimintakulttuuria sekä poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden välistä
työnjakoa. (Möttönen & Niemelä 2005)
Tulosjohtamisessa korostuivat Ronkaisen ja Maksimaisen (2002) mukaan teorian
asemesta tunne ja tahto. Tulosten oli oltava toiminnan johtamisen perusta ja tuloksiin
pyrkimiseen liittyi voimakas päämäärätietoisuus (Nissinen 1990, Grönroos & Perälä
2004).

Tulosjohtaminen

konkretisoitui

kuntaorganisaatioissa

tulosohjaukseksi,

tulostoimintasuunnitelmiksi ja tuloskeskusteluiksi sekä tulosalueisiin ja tulosyksiköihin
jakautuviksi organisaatiorakenteiksi. Tulosjohtamisen kieli mitattavuuksineen pyrki
tekemään ilmiöistä objektiivisia. Ensimmäinen merkki muutoksesta tulosjohtamisen
suuntaan oli se, että ihmiset alkoivat puhua ”tuloskieltä” ja käyttää uusia käsitteitä, kuten
”avaintulokset”. Niiden käyttöön opastettiin yksityiskohtaisesti: ”Avaintuloksen tuntee
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siitä, että se päättyy –uus (toimivuus), -yys tai –taso (palvelutaso) päätteisiin.”(Ronkainen
& Maksimainen 2002)
Tulosjohtamismallissa

poliittisten

päättäjien

tehtäväksi

määriteltiin

strategioista

vastaaminen sekä tavoitteiden asettaminen. Virkakoneiston tehtävänä oli huolehtia
operatiivisista asioista ja keinoista, joilla tavoitteisiin päästään. Käytännössä tämä
tarkoitti sitä, että poliittiset päättäjät eivät saaneet puuttua operatiivisiin asioihin ja
ammattijohtajien valtaa oli lisättävä siten, että he pystyivät vastaamaan siitä, miten
asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tulosjohtamisesta on sanottu, että sen tavoitteena oli
puhdistaa politiikka hallinnosta. (Möttönen & Niemelä 2005)
Möttösen

(1997)

mukaan

tulosjohtaminen

ei

lisännyt

poliittisten

päättäjien

mahdollisuuksia ohjata virkakoneiston toimintaa. Mitä pitemmälle tulosjohtamista
kunnallishallinnossa toteutettiin, sitä enemmän valtuusto menetti asemaansa kunnan
päätösvallan käyttäjänä (Heuru 2000, Kalliola 1995). Kunnanhallitukset ovat usein
kokeneimpien ja ammattimaisesti toimivien luottamushenkilöiden miehittämiä ja niiden
rooli hallinnossa vahvistui samalla kun valtuuston rooli ylimpänä vallankäyttäjänä
vähentyi. Valtuusto tekee laajat strategiset valinnat, jotka edellyttävät suurta
asiantuntemusta. Todelliset ratkaisut syntyvät Leväsvirran (2000) mukaan kuitenkin jo
asioiden valmisteluvaiheessa, jolloin valtuusto jää hallituksen ja viranhaltijoiden esitysten
muodolliseksi päätöksentekijäksi. Valtuuston päätökset, joissa asetetaan tavoitteita, mutta
ei keinoja tavoitteen saavuttamiseksi tai joissa päätetään määrärahoista sitomatta niitä
tiettyihin tarkoituksiin, siirtävät myös valtuuston valtaa virkamiesjohdolle (Heuru 2000).
Viranhaltijoiden kasvanut vaikutusvalta on nähty uhkana kunnallisen demokratian
toteutumiselle (Leväsvirta 2000).
Tulosjohtamisessa hallinnon ja kuntalaisten suhde näyttäytyi samanlaisena kuin
palveluyritysten suhde asiakkaisiin eli myyjän ja ostajan suhteena. Rinnastus
asiakassuhteeseen poikkeaa ratkaisevasti siitä, miten poliittisessa näkemyksessä hallinnon
suhde

kuntalaisiin

käsitetään.

Kunnallispolitiikkaa

on

kutsuttu

ristiriitojen

ratkaisemisprosessiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun yhteiskunnassa eri ryhmien
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intressit ovat erilaiset ja usein myös ristiriitaiset, niin niitä sovitetaan hallinnollispoliittisessa järjestelmässä yhteen sillä tavoin, että muodostuu päätöksiä ja ratkaisuja,
miten käytännössä toimitaan. Managerialismi häivytti näkemystä kansalaisten etujen
erilaisuuksista ja ristiriitaisuuksista. Kyse ei ole enää ristiriitojen sääntelystä, vaan
palvelujen tuottamisesta asiakkaiden tarpeisiin. Kunnan tehtävä nähdään enemmän
tuotantotehtävänä kuin yhteiskunnallisena tai poliittisena tehtävänä. (Möttönen &
Niemelä 2005)
Tulosjohtaminen

uudisti

kunnissa

voimakkaasti

johtamisen

rakenteita

ja

toimintakäytäntöjä, mutta syvällistä uudelleenarviointia ei Karilan (2002) mukaan
kuitenkaan tapahtunut. 1990-luvun alun laman myötä seurannut kuntatalouden
sopeutusprosessi supisti tuloksellisuuden pelkästään taloudellisuudeksi. (Karila 2002)
Tulosjohtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa on kritisoitu siitä, että tehokkuutta on
haettu laadun kustannuksella (Myllymäki 2002). Tulosjohtamisen soveltamisen on myös
sanottu jääneen puolitiehen ja juuttuneen ikään kuin vanhan ja uuden puoliväliin, kun
vanhaa byrokraattisen paperityön ja muodollisuuden johtamiskulttuuria ei ole purettu
tulosjohtamiseen siirryttäessä (Nashold, 1995).
Henkilöstö koki uudistusten keskittyvän hallinnon rakenteisiin (Mäkelä 1994) niin, ettei
henkilöstöjohtamisessa ja työyhteisön toiminnassa tapahtunut suuriakaan muutoksia
(Mäkelä 1994, Saarinen ym. 1995). Osaa henkilöstöstä tulosohjaus kosketti lomautuksina
ja virkojen lakkauttamisina. Myllymäki (2002) toteaa henkilöstön kustannustietoisuuden
lisääntyneen, mutta tulospalkkausta tulosjohtamisella ei saatu luotua.

Suurten kokonaisuuksien hallinnan vaikeuksia yritettiin tulosjohtamisella ratkaista
muodostamalla kuntaorganisaatioon itsenäisiä tulosvastuullisia yksiköitä. Tällöin
kuitenkin yksiköt joutuivat entistä enemmän kilpailemaan keskenään, jolloin vaarana oli,
että kokonaisperspektiivi katosi ja kilpailusta tuli lisäkustannuksia. Kilpailuun liittyi
myös se, että tulosjohtaminen näytti lisäävän eri henkilöstöryhmien välisiä ristiriitoja.
Ainakin osittain näiden ristiriitojen ratkaiseminen söi sitä hyötyä, jota kilpailun
lisääntyminen ja tavoitteellisempi toiminta tuottivat. Pieniin tulosyksiköihin liittyi myös
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riski, että menetetään niitä etuja, jotka sisältyvät suurten yksiköiden suuriin resursseihin.
Pienillä tulosyksiköillä ei esimerkiksi ole varaa koulutukseen ja työyhteisöjen
kehittämiseen samassa määrin kuin koko kunnalla. (Ketola & Kevätsalo 1994)

Laatujohtaminen
Toinen johtamisen valtavirtaus on ollut Japanissa teollisuuden piirissä kehittynyt
laatujohtaminen (Total Quality Management). Siinä asiakaskeskeisyys sekä jatkuva
organisaation ja sen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ovat olennaisia tavoitteita.
(Grönroos & Perälä 2004). Vaikka laatujohtamisen kehitystyö on tapahtunut pääasiassa
Japanissa, sen juuret johtavat 1930-luvun tilastolliseen laadunvalvontaan Yhdysvalloissa
ja Englannissa. Arman Feigenbaum toi ensimmäisenä esille käsitteen TQC (Total Quality
Control). Amerikkalainen tohtori Edwards Deming luennoi Japanissa 1950-luvun
alkuvuosina johtajille ja insinööreille tilastollisesta laadunvalvonnasta ja hän kiinnitti
erityisesti huomiota laatuun visiona. Deming piti väärinä painotuksina toimintaa lyhyellä
tähtäyksellä ja mm. johtajien nopeita siirtoja tehtävästä toiseen. Hänen mukaansa
neljännesvuosittain tuotetut tulokset pirstoivat päämäärähakuisen toiminnan. Pelkästään
numeroiden ja henkilöstön suoritusarviointien perusteella tapahtuvaa johtamista hän
kutsui pelkojohtamiseksi. Ne ruokkivat pelkoa ja johdon ajatteluun mukautumista, koska
ihmiset eivät uskaltaneet, seurausten pelossa, asettaa johdon ajattelua kyseenalaiseksi.
Systeemissä

menestymisestä

palkittiin,

ei

systeemin

kehittämisestä.

Lisäksi

henkilöarvioinnit ja tulosjohtaminen edistivät yksintyöskentelyä ja estivät yhteistyön
alueilla, joiden kehittäminen olisi organisaatiolle elintärkeää. (Deming 1982, 97 – 98, 101
– 108)
Amerikkalainen tohtori Joseph Juran täydensi Demingin tilastollisia malleja (Silén 1998).
Juran (1988) kiteytti laatujohtamisen kolmeen perusasiaan, laadun suunnitteluun,
kontrolliin ja parantamiseen. Hänen mukaansa huonon laadun taustalla ovat huonosti
suunnitellut prosessit. Prosessien suunnittelun avulla on mahdollista päästä asiakkaiden
tarpeita vastaavaan tuotantoon. (Juran 1988, 11) Siksi pelkästään tiettyyn toimintaan tai
tulosyksikköön liittyvä tavoitteiden asettaminen, kuten tulosjohtamisessa, ei riitä laadun
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kehittämisessä. Prosessuaalisen ajattelutavan lisääntyminen onkin ollut eräs laatuajattelun
lisääntymisen seuraus. Samalla organisaatiot ovat alkaneet madaltua tiimeistä ja
toimintoprosesseista koostuviksi mataliksi verkostoiksi, joissa vastuuta ja tehtäviä on
siirretty mahdollisimman paljon tuotteen arvoa lisääville työntekijöille. (Hannukainen
1991, Juuti 2006, 23)
Suomessa laatuajattelusta ja laatujohtamisen filosofiasta sekä tekniikoista ovat
kirjoittaneet muun muassa Lillrank (1990, 1998), Savolainen (1997), Silén (1995, 1998,
2001) ja lähemmin julkisella sektorilla tai sen sosiaali- ja terveydenhuollossa laatua ovat
tutkineet muun muassa Perälä (1995), Lumijärvi (1999), Lumijärvi ja Jylhäsaari (2000),
Kujala (2003) ja Mäki (2000, 2004).
Suomeen laatujohtamisen periaatteet ja työkalut tulivat 1970-luvun lopulla. Tällöin
ensimmäiset yritykset kokeilivat lähinnä laatupiirien käyttöä toiminnassaan. Laatupiirit
toimivat pääosin irrallaan laatujohtamisen eli TQM:n kokonaisuudesta. Yleisimmät
laadun kehittämisen menetelmät ja apuvälineet ovat olleet Suomessa 1980- ja 1990luvuilla ISO 9000 –standardisto ja laatupalkintokriteeristöt. Kumpikin niistä perustuu
kokonaisvaltaiseen laatujohtamiseen. Kuitenkin laatuajattelu suomalaisissa yrityksissä
keskittyi 1980-luvun lopulla lähes pelkästään ISO 9000 –standardien ympärille ja 1990luvun

alusta

lähtien

laatupalkintokriteerien

soveltamiseen.

Kokonaisvaltaisen

laatujohtamisen ja työorganisaatioiden laatukulttuurien rakentaminen on ollut hidasta.
(Silén 1998)
Kansainvälisesti

tunnetuimpia

terveydenhuoltoon

sovelletusta

laatujohtamisesta

kirjoittaneita teoreetikkoja on norjalainen John Øvertveit (esim. 1992, 1998, 2000, 2001).
Hän jakaa laadun asiakaslaatuun, ammatilliseen laatuun ja johtamisen laatuun.
Asiakaslaatu tarkoittaa palvelun kykyä täyttää asiakkaan tarpeet. Ammatillinen laatu
kuvaa henkilöstön kykyä tehdä toimenpiteitä, joiden ymmärretään olevan asiakkaalle
välttämättömiä.

Johtamisen

toimintaprosesseihin

laatu

kuvaamalla

liittää

resurssien

sääntöjen
käytön

lisäksi

tehokkuutta

kustannukset
ja

tuottavuutta

asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa.
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Øvertveit (1998) tuo esiin myös laatuajattelun ja laadun määrittelyn yhteyden toimijoiden
arvoihin

ja

tavoitteisiin.

Liiketalouden

kontekstissa

laatu,

päämääränään

asiakastyytyväisyys, on väline kilpailukyvyn parantamiseen (Savolainen, 1997). Julkisen
palvelun laatua ei voida tarkastella suoraan samoilla käsitteillä ja lähestymistavoilla kuin
yksityisellä sektorilla (Turtiainen 2000). Toiminnan tärkein ero liittyy oikeusvaltion
toimintaperiaatteiden

keskeiseen

asemaan

julkisten

palvelujen

toimeenpanossa.

Kansalainen voi olla palvelujen rahoittajan roolissa veronmaksajana tai edunsaajana
palvelujen käyttäjänä ja vastaanottajana. Julkisten palvelujen laadun keskeisimmät
kriteerit eivät määräydy yksilöllisten tarpeiden mukaan, vaan tärkeimpinä periaatteina
ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Julkisen hallinnon laatutyön
tarkastelu

edellyttää

näin

ollen

lähestymistapaa,

jossa

huomioidaan

julkisen

palvelutoiminnan erityispiirteet. (Turtiaisen 2000)
Laatujohtamista kuntasektorilla on tulkittu enemmän ajattelutavaksi kuin systemaattiseksi
johtamisjärjestelmäksi.

Kujala

(2003,

57)

määrittelee

laatujohtamisen

”väljästi

ajattelutavaksi, joka antaa toiminnan johtamiseen suunnan olematta tarkasti määritelty
johtamisjärjestelmä”. Mäki (2004) on selvittänyt hoitohenkilökunnan laatukäsityksiä
heidän laadulle antamien merkitysten kautta. Tutkimuksessa verrattiin henkilöstön
käsityksiä laadunhallinnan informaatio-ohjauksen sisältämiin merkityksenantoihin ja
analysoitiin niiden harmonisuutta ja ristiriitaisuuksia. Tulosten mukaan henkilökunnan
merkityksenannot kuvastivat asiakas- ja suunnittelukeskeistä laatunäkemystä, kun taas
informaatio-ohjauksen laatukäsitys oli suunnittelu- ja tuotantokeskeinen. Laatu todettiin
tutkimuksessa moniulotteiseksi ja kontekstisidonnaiseksi ilmiöksi ja tämä tulisi ottaa
huomioon informaatio-ohjauksessa. Mäki on tuonut esiin myös laatujohtamiseen
liittyvien käsitteiden selkiytymättömyyttä ja ymmärtämisen vaikeutta.
Laatujohtamisen on todettu osaltaan vaikuttaneen siihen, että terveydenhuollon palveluja
käyttävän kansalaisen rooli on muuttunut passiivisesta potilaan roolista aktiivisemmaksi
ja

tietoisia

valintoja

tekeväksi

kuluttajan

rooliksi

(Lutz

&

Bowers

2000).

Laatujohtamiseen liittyvällä auditoinnilla ja palautteen saamisella on havaittu olevan
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pieniä, mutta kuitenkin merkityksellisiä vaikutuksia terveydenhuollon henkilöstön
toiminnan tehokkuuteen (Thomson O’Brien ym. 2002). Lääkärijohtajien sitoutumisen
laadunvarmistusohjelmaan parantaa myös muiden lääkäreiden laadunvarmistustyön tasoa
(Palmer 1996). Juutin (2001) mukaan laatujohtaminen on ollut vaarassa sekoittua
tulosjohtamiseen ja muuttua kaavamaiseksi ajatteluksi, joka ohjaa toimintaa siihen, mitä
tiedetään arvioitavan. Näin se menettää kykyään muutoksen apuvälineenä ja toiminnan
uudistajana.
Toimintojohtaminen
Harvard Business Schoolin professorit Robin Cooper ja Robert S. Kaplan nostivat 1980luvun puolivälissä julkisuudessa esille, kuinka perinteiset kustannuslaskentamenetelmät
vinouttavat tuotekohtaisia kustannus- ja kannattavuuslaskelmia. He alkoivat käyttää
toimintolaskennan käsitettä Activity Based Costing, ABC. Idea ei ollut sinänsä uusi, sillä
muun muassa professori William J. Vatter oli ehdottanut jo vuonna 1945 julkaisemassaan
artikkelissa transaktio- eli toimintopohjaista kustannusten allokointia. (Lumijärvi 1993)
Yrityksessä suoritetaan erilaisia toimintoja, jotta asiakkaille voidaan tuottaa jokin tietty
palvelu tai tuote. Toiminnot kuluttavat voimavaroja ja saavat aikaan kustannuksia.
Tuotteet, palvelut, projektit, kaupat ja asiakkaat kuluttavat puolestaan toimintoja. Tuote
tai palvelu syntyy melkein aina useamman osaston ja henkilön toiminnan tuloksena ja
siksi

kustannuksiakin

on

tarkasteltava

toiminnoittain,

ei

vain

osastoittain.

Toimintolaskennan avulla voidaan analysoida aikaisempaa tarkemmin jonkin palvelun tai
tuotteen kustannuksia ja nähdä, mistä toiminnoista kustannukset muodostuvat.
Kustannukset eivät alene kuitenkaan pelkästään laskemalla. Activity Based Management
(ABM) eli toimintojohtaminen keskittyy jatkuvaan toiminnan parantamiseen käyttämällä
hyväksi toimintolaskentaa. Kun tunnetaan toiminnot ja niiden väliset riippuvuudet,
voidaan liiketoimintaprosesseja muuttamalla saada aikaan merkittäviä tehokkuuden
lisäyksiä. Periaatteessa toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle tulee eliminoida.
Kyse ei ole pelkästään laskennasta, vaan johtamis- ja ajattelutavan muutosprosessista,
joka ei tapahdu hetkessä. (Lumijärvi 1993)
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ABM ei Jolkkosen (1993) mukaan ole yksin vastaus yrityksen ongelmiin, vaan se vaatii
aina muidenkin mittaus- ja johtamismenetelmien tukea. ABM:n edut ovat siinä, että se
tukee koko liiketoimintaprosessia ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Oleellista on, että
pystytään asettamaan tavoitteita ja että on työkalut tavoitteiden saavuttamisen
mittaamiseen.(Eränen 1993) Toimintojohtaminen ei ole vain johdon tai yhden funktion
työkalu. Siitä on hyötyä vasta silloin, kun se tavoittaa koko organisaation ja ne ihmiset,
jotka parhaiten tietävät, miten toimintoja ja toimintoketjuja voidaan tehostaa, ryhtyvät
tekemään asioille jotain. (Lumijärvi 1993)
Tammi (2006) on tutkinut toimintolaskennan ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia
kuntien

johtamisessa.

Hänen

mukaansa

julkisella

sektorilla

on

otettu

toimintolaskentajärjestelmiä käyttöön erityisesti silloin, kun on haluttu selvittää, mitä
palvelut ja tuotteet aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maksavat. Tämän tiedon tarve on
lisääntynyt tilaaja-tuottaja-malleja käyttöönotettaessa ja kun kunnat miettivät, mihin
niukat voimavaransa kohdentavat. Toimintolaskentaan liittyvä toimintoanalyysi on
osallistujille oppimisen mahdollistaja, sillä se lisää vuorovaikutusta ja yhteistä
keskustelua siitä, miten tavoitteet todella saavutetaan ja minkälaisista osista ne
rakentuvat. Tämä voi käynnistää uudistuksia, jotka eivät muuten olisi tulleet keskustelun
kohteeksi. Toimintolaskenta saattaa aiheuttaa myös ongelmia suuntaamalla kehittäjien
huomion liiaksi rahassa mitattaviin asioihin ja jättämällä sivuun arvokkaita käytäntöjä,
joille ei aina pystytä laskemaan hintaa. Toimintolaskenta on kytketty vain harvoin
strategioihin.
Liiketoimintaprosessien radikaali uudistaminen
Tärkeä puheenvuoro liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun tai radikaalin
uudistamisen (Business Process Reengineering, BPR) liikkeelle lähdössä oli vuonna 1990
Harvard Business Review:ssa julkaistu Michael Hammerin artikkeli ”Reengineering
work: Don’t automate, obliterate”. Hammerin mukaan pelkkä toimintojen automatisointi
tietokoneiden

avulla

ei

ole

riittävä

tehostamiskeino.

Tarvitaan

koko

liiketoimintaprosessien radikaalia uudistamista, koska käytössä olevat toimintatavat ovat
ajalta ennen tietokoneita. Tietotekniikan soveltamisen ja prosessien radikaalin
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uudistamisen kautta on mahdollista saavuttaa huomattavia tuottavuusparannuksia.
(Hammer 1990)
Hammer ja Champy (1993) pitivät toimintaprosessien radikaalin uudistamisen ja
laatujohtamisen erona sitä, että laatujohtamisessa korostetaan jatkuvaa pientä
parantamista, kun taas toimintaprosessien radikaali uudistaminen on perusteellista
uudelleenajattelua. BPR:n avulla päästään suorituskyvyn merkittävään paranemiseen
mitattuna sellaisilla mittareilla kuin kustannukset, palvelu, laatu ja nopeus. Davenport ja
Short (1990) määrittivät vision ja tavoitteet prosessien uudistamisen lähtökohdiksi.
Johdolla on oltava näkemys siitä, tavoitellaanko kustannusten hallintaa, laadun
parantamista vai jotakin muuta.
Perusajatuksena kaikissa prosessijohtamisen koulukunnissa on, että organisaation
suorituskyky syntyy prosesseissa ja että toimintaa tulee muuttaa, jos halutaan parempi
suorituskyky (Laamanen & Tinnilä 2002). Suorituskykyä ei arvioida pelkästään
organisaation mittareilla, vaan niiden rinnalle on nostettu asiakkaiden ja henkilökunnan
tyytyväisyyttä kuvaavat mittarit (Hannus 1994).
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat perinteisesti rakentuneet hierarkkisista
järjestelmistä. Vallitseva järjestelmä tukee osiaan (Saranummi, Kivisaari, Väyrynen &
Hyppö 2005, 48) niin, että kun yhtä kohtaa muuttaa, sillä on vaikeasti ennakoitavat
vaikutukset järjestelmän muihin osiin. Järjestelmän toimijoilla on omia intressejään
säilyttää vallitseva järjestelmä ja tämä Saranummen ja kumppaneiden (2005) mukaan
selittää osaltaan sitä, miksi terveydenhuoltojärjestelmässä radikaalit muutokset eivät
etene. Myös näissä organisaatioissa ydinosaaminen pitäisi kyetä muuttamaan tehokkaiden
prosessien avulla asiakkaalle arvoa tuottaviksi palveluiksi (Sarala & Sarala 2001).
Julkisen sektorin organisaatiot elävät Virtasen ja Wennbergin (2005, 6, 19) mukaan
parhaillaan suurta muutosta. He ennakoivat julkisen sektorin organisaatioiden muutoksen
myötä

luopuvan

perinteisistä

tulosyksikkörakenteistaan

ja

muokkaavat

organisaatiomallinsa prosessilähtöisiksi. Siirtymä tulosyksikköperusteisesta toiminnasta
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kohti matriisi- ja prosessiorganisaatiota perustuu vaatimuksiin toiminnan paremmasta
vaikuttavuudesta.
Paul Lillrank (2003) on lanseerannut tuotantotaloudesta ”keskeneräinen tuotanto” –termiä
terveydenhuoltoon ”keskeneräinen potilas” –terminä ja soveltanut prosessijohtamisen
periaatteita läpimenoaikojen lyhentämisestä ja keskeneräisen tuotannon minimoinnista
sosiaali- ja terveyspalveluprosesseihin. Hänen mukaansa minimoimalla potilaiden
passiivinen odotusaika saavutettaisiin kustannussäästöjä niin yhteiskunnalle kuin
asiakkaille.
Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen (combetence-based management)
Peter Senge kirjoitti vuonna 1990 kirjan ”The Fifth Discipline. The Art & Practice of The
Learning Organisation”.

Sengen oppi oli aikaisempien johtamisoppien uudistavista

elementeistä koottua ja kokonaisvaltaisen systeemiajattelun merkitystä painottavaa
tekstiä. Senge piti tärkeänä muun muassa haasteisiin tarttumista vanhojen asemien
puolustamisen sijaan ja aktiivisen kuuntelemisen merkitystä. Hiljaisen tiedon käsite
omaksuttiin oppivaan organisaatioon Japanista Nonakalta ja Takeuchilta (1995).
Hiljainen tieto oli Juutin (2001, 318) mukaan vastapuhetta tieteelliselle, numeeriselle ja
analyyttiselle tulosjohtamiselle.
Oppiminen organisaatiossa voi tapahtua ainoastaan oppivien yksilöiden kautta.
Yksilöiden

vahva

henkilökohtainen

osaaminen

yhdistyy

vuorovaikutteisissa,

keskustelevissa tiimeissä kollektiiviseksi ajatteluksi. Ajatuksena on, että dialogin kautta
rakennetaan yhteisiä päämääriä ja jaettuja visioita, jotka puolestaan ovat edellytys
organisaation oppimiselle ja menestykselle. (Senge 1990, 6-11)
Yksilöiden osaamiseen ja sitä kautta organisaation osaamiseen liittyy kompetenssin
käsite. Hamel ja Prahalad (1994) puhuivat organisaation osaamisen kehittämisen
lähtökohtina

organisaation

vision,

strategian

ja

tavoitteiden

sekä

tarvittavan

ydinosaamisen (core competence) määrittämistä. Taatila (2004) puolestaan on määritellyt
väitöstutkimuksessaan organisaation kompetenssin sen sisäiseksi kyvyksi saavuttaa
tarkastelijasta riippuvaisia, tilannesidonnaisia tavoitteita.

Hän viittaa kompetenssilla
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organisaation sisäisiin tekijöihin, joiden määrä on suuri, mutta ne voidaan luokitella
kolmen ”supertekijän” alle: yksittäisiin henkilöihin, organisaation rakenteeseen ja
omaisuuteen perustuviin kompetensseihin.
Viime vuosina osaaminen on alkanut korostua organisaatioiden ja varsinkin verkostoorganisaatioiden keskeisenä voimavarana ja johtamisen keskeisenä kohteena. Jokainen
organisaatiossa toimija on tavallaan yrittäjä, olemassa olevaa tietoa on pystyttävä
hyödyntämään ja yrityksen on kyettävä jatkuvasti oppimaan uutta. Osaamisen johtaminen
jäsentyy oppivien organisaatioiden, laatujohtamisen ja prosessijohtamisen kehittämisen
yhdistelmäksi. (Wiig 1994, Juuti 2006, 26)
Suomessa Urpo ja Anita Sarala (1996) ovat kirjoittaneet oppivasta organisaatiosta, jossa
oppiminen, tuottavuus ja laatu yhdistyvät. Seija Ollila (2006) on puolestaan tutkinut
osaamisen strategisen johtamisen hallintaa sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja
yksityisissä palveluorganisaatioissa. Julkisissa organisaatioissa osaamisen johtamiseen
liittyvä kehittäminen nähdään lähinnä tehokkuuden tavoitteluna ja palveluiden
tuottamisena, kun taas yksityisissä organisaatioissa se on rakenteellista työn sisällön
uudistamista, jossa huomioidaan tulevaisuus. Ollila kehitti työssään osaamisen strategisen
johtamisen hallinnasta teoreettisen mallin, jota voidaan hyödyntää erityisesti sosiaali- ja
terveysalalla. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveyspalveluissa johtaminen on vahvasti
arvoperusteista,

moniulotteisena

vaativaa

ja

edellyttää

kokonaisvaltaista

johtamisosaamisen, toiminnan ja ilmapiirin kehittämistä. Mallia soveltamalla voidaan
saada täsmällisempää ymmärrystä siitä, mitä osaamisen johtaminen tarkoittaa
strategisessa mielessä, millaista johtamisosaamista tarvitaan ja mihin suuntaan
johtamistyötä tulee kehittää.
Arvojohtaminen
Organisaatiokulttuuri osatekijöineen nousi akateemiseen keskusteluun 1970- ja 1980lukujen vaihteessa. Johtamiskirjallisuuteen ja liikkeenjohdon konsulttien puheeseen
organisaatiokulttuuri ja arvot tulivat 1980-luvulla. Konsulttien sanomana oli Seeckin
(2008, 206 - 208) mukaan (Barley ym. 1988, 31 viitaten), että johtajat ovat aliarvioineet
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arvojohtamisen, lojaalisuuden rakentamisen ja tulkintoihin vaikuttamisen keskittyessään
taloudellisiin ja rakenteellisiin tekijöihin.
Arvot kertovat siitä, mihin organisaatiossa uskotaan (Kauppinen 2002). Arvot
muotoutuvat kulttuurisen oppimisen kautta ja ne ohjaavat ryhmän jäsenten käyttäytymistä
ja erilaisten tilanteiden käsittelyä (Schein 1985). Arvojohtaminen on tiedostamista, joka
perustuu

arvojen

mahdollisuuksien

tunnistamiseen

ja

johtamisen

merkityksen

ymmärtämiseen. Ajatuksena on, että yrityskulttuurin perustavia arvoja, uskomuksia ja
jaettuja merkityksiä on mahdollista johtaa. Arvojohtaminen käsittää arvojen valitsemisen
ja niiden sisällön määrittelyn (visiotaso), kulttuurin tavoitteellisen arvojohtamisen
(strategiataso), operatiivisten suunnitelmien arvoankkuroinnin (operatiivinen taso) ja
arvojen normittamisen käyttäytymismalleiksi (yksilötaso). (Kauppinen 2002)
Organisaation

yhteisiä

arvoja

pyritään

löytämään

arvokeskusteluissa.

Myös

kuntaorganisaatioihin arvokeskustelut ovat tulleet ainakin strategiatyöhön liittyvänä
yhteisten arvojen määrittelynä. Suomalaisista yrityksistä 88 prosenttia on määritellyt
arvonsa, mutta vain kuusi prosenttia hyödyntää niitä toiminnassaan. Noin viidennes
arvonsa määritelleistä ei ollut määritellyt niiden sisältöä ja arvojen jalkauttaminen
organisaation käytännössä oli vielä heikommalla tasolla.

Arvojen määrittely lisää

organisaatiossa innostusta, mutta johtaa turhautumiseen, jos määrittelytyön jälkeen
mitään ei tapahdu. Arvot ja todellisuus eivät tuolloin kohtaa. (Kauppinen 2002)
Tasapainotettu tuloskortti, Balanced Scorecard (BSC)
Professori Robert S. Kaplan ja konsulttitoimiston johtaja David P. Norton kehittivät
1990-luvun alussa tasapainotetun tuloskortin, Balanced Scorecard (BSC)-menetelmän,
joka sai nopeasti kannatusta niin, että puhuttiin ”todellisesta trendistä”, jota ilman itseään
kunnioittava organisaatio ei voinut olla. BSC tarjosi ratkaisun johdon yleiseen
ongelmaan: kuinka mitata suorituskykyä ja tehokkuutta, jonka mittaus ei ole suoraan ja
yksiselitteisesti mahdollista numeerisesti. BSC tekniikkana ja työvälineenä pystyisi
kääntämään strategiat operationaalisen tason kieleksi ja mitattaviksi suureiksi. (Braam,
Heusinkveld, Benders & Aubel 2002, 2)
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Kaplanin ja Nortonin BSC-malliin sisältyy neljä näkökulmaa: taloudellinen näkökulma,
asiakasnäkökulma, prosessinäkökulma sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulma.
Näiden lisäksi mittaristoon voi ottaa mukaan jonkin muunkin näkökulman, jos se
yrityksen strategian kannalta on merkittävä. Tärkeää on kuitenkin ”kokonaisuuden
hallinta”. Lähtökohtana tulee olla visio ja strategia, joiden pohjalta määritetään kullekin
näkökulmalle strategiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Eri näkökulmien on myös kytkeydyttävä syy-seuraus-suhteessa toisiinsa. Näin strategia
saadaan käännetyksi organisaation toiminnaksi. (Kaplan & Norton 1996, 2002, Määttä &
Ojala 1999)

2000-luvun taitteessa Balanced Scorecard (BSC) -mittaamis- ja johtamisjärjestelmän
käyttö yleistyi strategioiden luomisen, toteuttamisen ja arvioinnin viitekehyksenä. BSC
täydensi

talouspainotteista,

jälkikäteen

tapahtuvaa

tulostarkastelua

nostamalla

organisaation menestymisen kannalta keskeisen aineettoman pääoman tarkastelun
kohteeksi (Määttä & Ojala 1999, Kaplan & Norton 2002). BSC:sta on kehitetty monia
muunnelmia ja tulkintoja kunkin organisaation tarpeista riippuen. Tuloskortin korostusta
voi lisäksi vaihtaa tilanteen mukaan esimerkiksi tiedon kulun ja oppimisen
keskeisyydestä

(esim.

Kaplan

&

Norton

1996)

valvonnan

ja

kontrolloinnin

ulottuvuudelle. Balanced Scorecardia on kritisoitu siitä, että se on laiminlyönyt lähes
täysin ”sosiaaliseen” onnistumiseen vaikuttavat tekijät, kuten kulttuurin, johtamistyylin,
sitoutuneisuuden ja vuorovaikutuksen (Braam ym. 2002).
Kunnallinen työmarkkinalaitos suositteli yleiskirjeessään (15/2000) tasapainotetun
tuloskortin käyttöönottoa kunnissa ja kuntayhtymissä tuloksellisuusarvioinnin ja
johtamisen perustana. Yleiskirje korvasi vuonna 1989 annetun tuloksellisuuden arviointia
koskevan suosituksen (A 23/89), jonka todettiin kuitenkin olevan edelleen perusteiltaan
käyttökelpoinen.

Vanha

suositus

pohjautui

panos/tuotos-ajatteluun.

Uudessa

suosituksessa käytettiin Lumijärven (1999) esittämää alkuperäisestä Kaplanin ja Nortonin
(1996) BSC-mallista julkiselle sektorille sovitettua mallia (Kuvio 12). Siinä taloudellinen
näkökulma on korvattu (kustannus)vaikuttavuudella.
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Vaikuttavuusnäkökulma
(kustannusvaikuttavuus
ja kannattavuus)

Asiakasnäkökulma

VISIO JA
STRATEGIA

Prosessinäkökulma

Henkilöstön
aikaansaannoskyvyn
näkökulma
Kuvio 12 Kunnan tuloksellisuusarvioinnin perusnäkökulmat (Lumijärvi 1999)

Muun muassa Paasikoski kumppaneineen (2005) on perustellut julkisen sektorin version
käyttöä sillä, että julkisissa palveluissa asiakkaiden palvelukokemuksilla on omintakeinen
asema ja sisältö. Useimmissa palveluissa on jollakin tavoin mukana koko yhteiskunnan
intressi ja niiden on täytettävä lainmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset.
Julkisen organisaation tuloskorttiin tarvitaan palvelujen vaikuttavuuden, riittävyyden ja
kohdentavuuden mittarit, jotka kuvaavat tavoiteltavaa palvelutasoa. (Paasikoski,
Ainasoja, Boman, Pohjonen, Suuniittu & Kolehmainen, 2005, 6 – 7)
Tasapainotetun tuloskortin soveltamista ja sovelluksia julkisen sektorin sosiaali- ja
terveystoimeen on tutkittu opinnäytetöinä ja kehittämisprojektien yhteydessä muun
muassa käytettyjen mittareiden ja strategisten tavoitteiden välisten yhteyksien
näkökulmasta (Simonen 2004) sekä käyttöönottoprosessin toteutumisen ja tuloskortin
toimivuuden näkökulmasta (Nevakivi 2006).

BSC -ajattelulla sanotaan olleen (Braam

ym. 2002, 2) vaikutusta organisaatioiden arkeen, vaikkakaan suosion laajuudella ja
organisaatioissa käynnistyneillä muutoksilla ei välttämättä ole yhteyttä.
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Balanced Scorecardista on puhuttu myös tulosohjausta ja laatupalkintokriteeristöä
(Valtiovarainministeriö 2001, 72, 65) sekä benchmarkingia (Perälä, Junttila & Toljamo
2007) täydentävänä johtamisjärjestelmänä. Tulosjohtamiseen verrattuna BSC tuo
tarkasteluun tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot. Tavoitteiden toteutumisen
seurannassa

BSC

on

puolestaan

laatupalkintomallia

helpompi

työkalu,

mutta

laatupalkintomalli sopii käytettäväksi sen rinnalla esimerkiksi itsearviointiin kerran
vuodessa. (Valtiovarainministeriö 2001, 62)
Benchmarkingia

(käännöksiä

esim.

esikuva-analyysi,

esikuvavertailu,

esikuvilta

oppiminen) on käytetty vertailun, arvioinnin ja kehittämisen työmenetelmänä eri
johtamisoppien, kuten laatujohtamisen ja oppivan organisaation, yhteydessä (esim.
Kekäle 1998, Niva & Tuominen 2005). Benchmarkingissa on kyse vertaisilta, mieluiten
parhaimmat tulokset saavuttaneilta organisaatioilta oppimisesta (Kaivos, Laamanen,
Salonen & Valpola 1995). Stakesin nimeämä projektiryhmä laati vuosina 2006 – 2007
suunnitelman

sähköisiä

benchmarking-järjestelmän
Tasapainotettu

potilasasiakirjajärjestelmiä
2

tuloskortti

kehittämiseksi
toimi

ja

viitekehyksenä

hyödyntävän

käynnistämiseksi
tässäkin

työssä

kansallisen
hoitotyöhön.
järjestelmässä

huomioitavien tietotarpeiden ja tunnuslukujen määrittelemiseksi. (Perälä ym. 2007, 16)
Perusteluna oli, ettei hoitotyön benchmarking-järjestelmää voida rakentaa pelkän
sähköisen potilasasiakirjan varaan, koska kyseinen rajaus jättäisi toiminnan henkilöstö- ja
talousnäkökulman huomioimatta (Perälä ym. 2007, 21).

2

Benchmarking tarkoittaa tässä sekä yhdessä sovittujen tunnuslukujen tuottamista samoin perustein ja
vastaavien toimintayksiköiden toiminnan keskinäistä vertailua että tulosten perusteella tehtyjä jatkotoimia,
toiminnan kehittämistä ja vertaiselta oppimista (Perälä ym. 2007, 13).
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2.4 Johtamisoppien leviäminen
Johtamisoppien tarjonnan kasvaessa myös tutkijoiden kiinnostus oppien leviämistä
kohtaan näyttää kasvaneen ja ilmiötä on käsitteellisty erilaisten metaforien ja mallien
avulla. Vaikutelmaksi oppien leviämisestä jää Sahlin-Anderssonin (1996) mukaan
helposti, että opit leviävät kuin itsestään ja organisaatiot ainoastaan mukautuvat
passiivisesti viimeisimpiin trendeihin (Sahlin-Andersson 1996, 69 – 71). Johtamisoppien
tarkastelun ajallisesti nousevina ja laskevina muoteina tai trendeinä (esim. Abrahamson
1991, 1996) on katsottu tarjoavan vain osittaisen selityksen (esim. Scarbrough & Swan
2001) johtamisoppien leviämiselle. Passiivisen ”diffuusiotermin” ohella ja asemesta
oppien leviämistä on käsitteellistetty myös aktiivisempaa ja ilmiön monimuotoisuutta
esiin tuovaa ”translation”-termiä käyttäen (Latour 1986).
Oppien leviämiselle keskeisiä välittäviä tahoja kansallisella sekä organisaatioiden tasolla
ovat konsulttitoimistot, media, yliopistot ja johtavassa asemassa olevat toimijat (Guillėn
1994, Engwall & Kipping 2002). Uudet johtamisopit eivät tutkijoiden mukaan syrjäytä
kokonaan vanhoja, vaan muuttavat vähitellen vakiintuneita johtamiskäytäntöjä (esim.
Cooper, Hinings, Greenwood ja Brown 1996, 623). Cooper kumppaneineen (1996) on
käyttänyt sedimentoitumisen käsitettä analysoidessaan näitä muutosprosesseja. Seuraava
kappale on katsausta oppien leviämisestä käytyyn teoreettiseen keskusteluun.

2.4.1 Johtamisopit muoteina
Johtamisoppeja on tarkasteltu ajallisesti suosittuina, vallitsevina ja hiipuvina ”muoteina”
(fashion). Tarkastelutapa sai alkunsa 1990-luvun alussa ja käynnisti keskustelun muun
muassa ilmiön syistä, hyödyllisyydestä ja tällä alueella toimivien tahojen (konsultit,
johtajat, tutkijat) välisistä suhteista ja motiiveista. Abrahamson (1991, 1996) on kuvannut
johtamisoppien ajallisesti nousevaa ja laskevaa luonnetta. Hänen mukaansa nämä muodit
alkavat menettää suosiotaan noin neljässä – viidessä vuodessa.
Carson kumppaneineen (2000) taas osoitti tutkimuksessaan, että viime vuosina tulleilla
johtamisopeilla on lyhyempi elinkaari kuin aikaisemmilla vastaavilla opeilla. Kuitenkin
uudemmat opit ovat laajapohjaisempia ja vaativat johtajilta huomattavasti enemmän
94

ponnisteluja käyttöönottamisessa. Samanaikaisesti organisaatiot pyrkivät pääsemään
melko nopeasti eroon hankalista opeista. Muutossyklin nopeudella näyttää olevan
yhteyttä

toimintaympäristön

vakauteen.

Jos

toimintaympäristö

on

turbulentti,

johtamisoppien muutokset ovat nopeampia. Vakaassa ympäristössä opit saattavat
puolestaan säilyä vuosia lähes muuttumattomina. (Ainamo & Tienari 2002)
Johtamisoppien elinkaarta on tarkasteltu niitä käsittelevien julkaisujen määrän kautta
(Kuvio 13).

Kuvio 13 Total Quality Management 1990 - 2001 (Lähde: Ponzi & Koenig 2002)

Tässä tarkastelutavassa on myös ongelmia, sillä se luo mielikuvan selkeästä, havaittavissa
ja eroteltavissa olevasta ilmiöstä (Bezemer, Karsten & Van Veen 2002). Voidaan
kuitenkin kysyä, onko julkaisuista löydettävissä oleva elinkaari ainut tai paras
tavoitettavissa oleva johtamisoppien elinkaarta kuvaava ”löydös”. Oppien erilaisia
variaatioita ja vaikutuksia organisaatioiden sosiaalisiin prosesseihin ei juurikaan tunneta.
Johtamisoppien tuomat käytännöt voivat institutionaalistua ja vakiintua ”pysyviksi”
käytännöiksi (siinä määrin kuin nyt mitään voidaan pitää pysyvänä) (Kuvio 14)
(Perkmann 2006).
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Johtamiskäytäntöjen
institutionaalistuminen

Johtamiseen liittyvän
tiedon tuottaminen

Hylkääminen
Gurut

Johtamismuoti

Jatkaminen

Konsultit

Professionalisaatio,
”sovittaminen ammattikuntaan”
Käsitteiden kääntäminen
käytäntöön
Perusväitteet
Kiinnittäminen kontekstiin
Kuvio 14 Professionaalisen institutionalisaation malli (Lähde: Perkmann, 2006)

On olemassa osoitusta siitä, että vaikka jotkut johtamisopit häviävät, toiset juurtuvat
johtamisen käytännöiksi organisaatioissa (Zeitz, Mittal & McAulay 1999). Muodit voivat
Perkmannin (2006) mallin mukaan olla institutionaalistumisen edelläkävijöitä ja
välineitä.

2.4.2 Diffuusio, translaatio ja sedimentoituminen
Innovaatioiden, uusien ideoiden ja käytäntöjen leviämistä on tutkittu yleisimmin
käyttämällä käsitettä diffuusio. Everett M. Rogers määritteli klassikkoteoksessaan
”Diffusion and innovations” (1962) diffuusion viestintäprosessiksi, jossa uusi idea leviää
sosiaalisen systeemin jäseniltä toisille tietyn ajan kuluessa. Hän luokitteli idean
omaksujat viiteen kategoriaan: innovoijat (2 – 3 %), varhaiset omaksujat (10 – 15 %),
varhainen enemmistö (30 – 35 %) ja myöhäinen enemmistö (30 – 35 %) sekä hitaat
omaksujat (10 – 20 %). Rogersin teorian mukaan uutuuden leviämiseen vaikuttavat sen,
-

koettu hyödyllisyys suhteessa vallitsevaan käytäntöön

-

yhteensopivuus aikaisempien kokemusten, arvojen ja tarpeiden kanssa
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-

monimutkaisuus

-

kokeiltavuus ja

-

näkyvyys.

Diffuusioprosessi on hänen mukaansa hidas ja se noudattaa S-käyrää. Aluksi
käyttöönottonopeus on alhaista, mutta lähtee nopeasti kasvuun informaation välittymisen
myötä. Jossakin vaiheessa kaikki potentiaaliset käyttöönottajat ovat omaksuneet
innovaation, eikä käyttäjien määrä enää kasva. (Rogers 2003, 15 – 23) Rogersin teorian
keskeiset käsitteet ovat aika, sosiaalinen järjestelmä, innovaatio ja sen ominaisuudet sekä
viestintäkanavat. Sosiaalinen järjestelmä ja sen rakenne voivat edistää tai estää
innovaation

leviämistä.

Tässä

muiden

mielipiteillä,

varsinkin

niin

sanottujen

mielipidejohtajien suhtautumisella ja järjestelmän normeilla on keskeinen merkitys. Myös
ryhmän ulkopuolelta tulevilla muutosagenteilla on vaikutusta innovaation käyttöönottoon
ja nämä ”agentit” pyrkivät vaikuttamaan varsinkin mielipidejohtajiin. (Rogers 2003, 24 28)
Bruno Latour (1986) esitti fysiikan lait mieleen tuovan diffuusio-termin asemesta
käytettäväksi termiä ”translation”, kääntäminen, kun puhutaan ideoiden leviämisestä eri
tapahtumayhteyksissä. ”Translation” sanan alkuperä on latinan kielen sanassa
”translatus”, joka kuvaa pikemminkin joksikin tulemisen prosessia kuin jonakin olemista.
Kun käännät tekstiä kieleltä toiselle, se ei tapahdu suoraviivaisesti, vaan yritysten,
erehdysten ja ennakko-oletusten kautta. Kääntäessäsi yrität tulkita viestiä kontekstissaan,
kielen säännöt huomioon ottaen. Käännös ei koskaan ole täydellinen, vaan jonkinlaisen
improvisaatioprosessin tulos, jossa eroavaisuuksiin etsitään resonanssia. (Kornberger,
Clegg & Carter 2005, 19) Johtamisoppeihin sovellettuna sama idea esitetään näin eri
konteksteissa hyvin erilaisina versioina. Se käännetään organisaation kielelle niin, että
organisaatioon huonosti sopivat asiat jätetään pois ja yhteensopivia asioita korostetaan.
Tälle prosessille on tyypillistä sosiaalinen kontrolli, mukautuminen ja organisaation
perinteisiin nojaaminen. (Sahlin-Andersson 1996, 71)
Van Veen (2002) mukaan oppien tuoma lisäarvo riippuu paljon enemmän niiden
soveltamisesta, ”luovasta käännöksestä” kontekstiinsa, kuin oppien yksityiskohtaisesta
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sisällöstä. Suuri merkitys on myös aikaisemmilla opeilla eli sillä tietopohjalla, mikä
organisaatiossa on olemassa, samoin kuin johtajien, konsulttien ja työntekijöiden
henkilökohtaiset piirteillä ja heidän vuorovaikutussuhteillaan. Oppeja voidaan käyttää
myös helposti ”väärin” henkilökohtaisien päämäärien saavuttamiseen tai johdon sisäisten
jännitteiden ratkaisemiseen. (Van Veen 2002)
Keitä sitten ovat nämä oppien kääntäjät ja muokkaajat tai editorit? Sahlin-Anderssonin
(1996) mukaan on olemassa ryhmiä, joiden päätehtävänä on muokata ja levittää oppeja
eri organisaatioihin. Heitä ovat muun muassa tutkijat, johtajat, konsultit, suunnittelijat ja
kansainväliset organisaatiot, kuten OECD. OECD ja sen osana PUMA (Public
Management Comittee) ovat esimerkiksi keränneet tietoa julkisen sektorin uudistuksista
OECD-maissa ja julkaisseet näiden tietojen pohjalta raportteja, jotka ovat levinneet
ympäri maailmaa. Maiden välisen vertailun mahdollistamiseksi, joitakin asioita on jätetty
raporteista pois ja joitakin nostettu hyvin yksityiskohtaiseen tarkasteluun. (SahlinAndersson 1996, 84) Uuden julkisjohtamisen leviämisessä OECD:llä ei ole ollut
poliittista valtuutusta tehdä päätöksiä tai valmistella lakeja. OECD:n valta suuntauksen
levittäjänä on perustunut vallitsevaan käsitykseen kyseisen kansainvälisen järjestön
luotettavuudesta tiedon tuottajana. (Patomäki 2007, 71) Suomessa uuden julkisjohtamisen
suuntausta ovat Patomäen (2007, 73) mukaan levittäneet ja soveltaneet muun muassa
Elinkeinoelämän valtuuskunta, Valtion taloudellisen tutkimusseuran tutkijat sekä
valtiovarainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehet.
Guillėn (1994, 20) korostaa kansallisen, johtavan, taloudellisen, yhteiskunnallisen,
kulttuurisen sekä poliittisen eliitin aktiivisuuden merkitystä oppien leviämiselle. Kuinka
he käyttävät vaikutusvaltaansa ja institutionaalisia voimavaroja muun muassa valtion
virastoissa, ammattiyhdistyksissä ja oppilaitoksissa on tarkastelussa keskeistä, kun
pyritään ymmärtämään oppien leviämistä. Valtion sääntely, taloudellinen kilpailu ja
ammattiyhdistysliikkeen asema vaikuttavat hänen mukaansa organisaation ongelmien
lisäksi siihen, mitä oppeja organisaatioon omaksutaan. (Guillėn (1994)
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Engwall ja Kipping (2002) ovat kuvanneet konsulttitoimistojen, median ja yliopistojen
suhteita johtamistiedon tuottajina ja levittäjinä (Kuvio 15). Yliopistojen vaikutus välittyy
sekä johtamistiedon tuottamisen että tulevien johtajien ja konsulttien kouluttamisen
kautta.

Konsulttiyritykset toimivat johtamistiedon tuottajina yhteistyössä ja toisaalta

kilpaillen yliopistojen (varsinkin kauppatieteiden) kanssa. Siitä lähtien, kun Peters ja
Waterman (1982) julkaisivat kirjan ”In search of excellence” konsulttitoimistot ovat
alkaneet liiketoimintaa kasvattaakseen julkaista yhä enenevässä määrin kirjoja
johtamisideoistaan

ja

saavutuksistaan

liiketoiminnan

kasvattamiseksi.

Konsulttitoimistojen ja median suhde on näin lähentynyt.

Kuvio 15 Konsulttitoimistot osana johtamistiedon tuotantoa (Lähde: Engwall & Kipping 2002)

Oppien ja mallien kääntämistä ja muokkaamista tapahtuu lisäksi organisaation omien
johtajien ja ammattilaisten toimesta. Tämä tapahtuu niin paikallinen tilanne, aika ja
paikka kuin laajempi institutionaalinen konteksti huomioiden. Säännöt, joilla oppeja
käännetään, eivät ole ulkoa annettuja, vaan ne luodaan yhä uudelleen paikallisissa
”kääntämisprosesseissa”. (Sahlin-Andersson 1996, 85) Näin oppien tulkinnat poikkeavat
toisistaan ja opit tulevat paikallisesti uudelleen tulkituksi ja käännetyksi organisaation
tarpeiden mukaan (Braam, Heusinkveld, Benders & Aubel 2002). Scarbrough ja Swan
(2001, 10 – 11) kuvaavat oppeja aaltoina, jotka käynnistävät aktiivisen, paikallisen
muutosprosessin. Tässä opit toimivat organisaation johdolle muutoksen johtamisen
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välineinä. Organisaation ulkopuolisten toimijoiden, kuten konsulttien, rooli jää silloin
toissijaiseksi ja johdon rooli aktiivisena, reflektiivisenä toimijana ja oppien hyödyntäjänä
nousee keskeiseksi.
Sorsa ym. (2010, 77) korostavat strategiateksteistä puhuessaan, että strategia tulee
oikeastaan strategiaksi vasta toimijaverkon suhteissa, joissa erilaiset kommunikatiivisen
toiminnan muodot ja prosessit tekevät strategiasta todellisen. Kyse on myös strategian
implementoinnista, joka voi tapahtua vain sen kautta, että toimijaverkoissa strategia
reaalistuu

teksteinä

rekontekstualisoidaan

ja

puhetuotoksina,

toisiksi

teksteiksi,

joita

edelleen

puhetuotoksiksi

”käännetään”
sekä

ja

ei-kielellisiksi

materiaalisen toiminnan muodoiksi.
Savolaisen (1997, 2001 a, b) mukaan uuden johtamisajattelun juurtuminen perustuu
olemassa olevaan ideologiseen perustaan, kulttuuriin ja siihen juurtuneisiin arvoihin. Hän
tutki

väitöstutkimuksessaan

(1997)

johtamisopin

välittymistä,

leviämistä

ja

muotoutumista kahdessa suomalaisessa perheomisteisessa yrityksessä ja tuotti mallin
johtamisopin kehkeytymisestä. Malli (Kuvio 16) sisältää viisi tasoa, jotka opin tulee
läpäistä ollakseen vaikuttava (Savolainen 1997, 2001 b):
1. Ideologiset auktoriteetit, oppi-isät (opin synnyttäjät),
2. Opin välittäjät, ”opetuslapset” (kannattajat, omaksujat, puolestapuhujat),
3. Ydinryhmä, (”agitaattorit”, päätöksentekijät, asiantuntijat),
4. Kansanomaistajat, konkretisoijat, yksinkertaistajat ja
5. Vastaanottajat,”joukot”.
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Kuvio 16 Johtamisopin kehkeytymisen formaali malli: intellektuaaliset kentät (Savolainen 1997, 2001
b)

Oppi-isät, ideologiset auktoriteetit luovat opin ja pyrkivät propagoimaan uusia ideoita.
”Opetuslapset” viehättyvät opista ja/tai opettajasta ja alkavat tulkita oppia. He levittävät
sitä ja näin oppi saa lisää kannattajia ja eteenpäin viejiä. Oppi leviää eri kanavia ja tasoja
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pitkin

samalla,

kun

opin

sisältö

muokkautuu

alkuperäisestä

muodostaan

yksinkertaisempaan, konkreettisempaan ja soveltavampaan muotoon. (Savolainen 1997)
Oppien leviämisen tutkimisessa laajemman historiallisen ja ajallisen kontekstin
analysointi ja ymmärtäminen auttaa Savolainen (1997, 2001 b) mukaan paremmin
tavoittamaan

vaikutussuhteiden

monimutkaisuutta

ja

rikkautta.

Ideoiden

vastaanottamiseen vaikuttaa opin levittäjän karisma, retorisine keinoineen, sekä opin
levittämisen strategia. Johto on muutoksen katalysaattori ja agentti, mutta samalla kertaa
muutoksen kohde. Kyse on siis vastavuoroisesta vaikutuksesta. Yhteinen kannatus ja
ymmärrys luodaan kommunikaation, keskustelun ja taivuttelun kautta, ei pelkästään
organisoimalla. (Savolainen 1997, 2001 b)
Johtamisopin leviäminen ja muotoutuminen voidaan Savolaisen (1997, 2001 a, b)
mukaan esittää nelivaiheisena syklinä, jossa materialisoituminen, tuki ja kannatus,
toimintasuunnitelma ja toteutus muodostavat muutossyklin vaiheet (Kuvio 17).

Kuvio 17 Ideologisen muutoksen sykli: vaiheet ja edellytykset (Savolainen 1997)

Vaiheet kuvaavat itse asiassa ideologian leviämisen edellytyksiä. Ensimmäisessä
vaiheessa opin tulee materialisoitua, mikä tarkoittaa sitä, että normien, periaatteiden ja
uskomusten on muunnuttava puheeksi tai kirjalliseen muotoon. (Savolainen 1997)
Kirjoitetut tekstit ovat organisaatioissa keskeinen ymmärryksen väline, eikä asioita
tavallaan ole olemassa ennen kuin ne kirjataan teksteiksi (Sorsa ym. 2010, 15).
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Toisessa vaiheessa opin tulee saada riittävästi kannattajia ja tukijoita. Tämä edellyttää
sisäistä vaikuttumista opin hyvyydestä ja sovellettavuudesta (tunnedynamiikka).
Seuraavaksi opin kappaleet on työstettävä ja muunnettava toimintasuunnitelmaksi,
politiikoiksi, ohjeiksi, ohjelmiksi ja niin edelleen. Neljänneksi toimintasuunnitelmat on
toteutettava. Sisäisen vaikuttumisen opin hyvyydestä on muututtava konkreettiseen
toimintaan johtavaksi voimaksi (emotionaalinen sitoutuminen). Tämän oletetaan olevan
tärkeä opin leviämiselle. Lisäksi opin juurtumisessa tarvitaan välittävä elementti
(toimijat). (Savolainen 1997, 2001 a, b)
Uudet johtamismallit eivät yleensä korvaa vanhoja, vaan pikemminkin täydentävät ja
muuntavat vakiintuneita johtamiskäytäntöjä (Ketola & Kevätsalo 1994). Tienarin, Vaaran
ja Ainamon (2003) mukaan vanhat opit jäävät usein uusien oppien kanssa päällekkäisiksi,
limittäisiksi ja joskus jopa vastakkaisiksi diskursseiksi organisaatioon. Cooper, Hinings,
Greenwood ja Brown (1996, 623) puhuvat sedimentoitumisesta analysoidessaan
organisaation muutosprosesseja arkkityypistä toiseen. Muutos ei tapahdu suorana
siirtymänä, vaan pikemminkin uusien elementtien kerrostumisena vanhojen päälle.
Vähitellen uuden arkkityypin elementit pyyhkivät pois vanhojen jäänteitä. Vaikka
muutosta tapahtuu kaiken aikaa, se ei tapahdu kuitenkaan täysin sattumanvaraisesti, vaan
pitkin ”muutospolkuja”. Näitä polkuja syntyy, kun olemassa olevia rakenteita ”irrotetaan”
vanhasta ja muokataan uudelleen osaksi uutta organisaation arkkityyppiä. Organisaatiot
kulkevat tarkoituksella tai tahtomattaan näitä muutospolkuja, mutta silti muutossuunnassa
on epävarmuutta. (Greenwood & Lachman 1996, 567)
Soin, Seal ja Cullen (2002) tarkastelivat toimintolaskennan kehkeytymistä ja
implementointia pankkimaailmaan sijoittuvassa tutkimuksessaan. Tutkimus fokusoitui
organisaation sisäiseen muutokseen, mutta huomioi myös laajemman institutionaalisen
kontekstin, jossa muutos tapahtui. Tutkijat analysoivat organisaatiomuutoksen laajuutta ja
luonnetta vastakohta parien (Burns and Scapens 2000) muodollinen - epämuodollinen,
käänteentekevä - kehittävä ja taantuva - edistyksellinen kautta. Tutkimuksen mukaan
toimintolaskentaa pyrittiin sovittamaan organisaation rutiineihin, vaikka samalla oli
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vahvaa halua käänteentekevään johtamisen muutokseen perinteisestä johtamisesta
toimintojohtamiseksi.

Tutkijat

päätyivät

pitkittäistutkimuksessaan

siihen,

että

toimintolaskennasta sovellettu ”kehittävä” versio lisäsi kyllä toimintojen ja kustannusten
välisen yhteyden ymmärtämistä, mutta johtajien strategiseen ajatteluun asti muutos ei
edennyt. (Soin ym. 2002, 249)
Yhteenvetona johtamisoppien leviämisestä voidaan todeta, että ne tarvitsevat levitäkseen
välittäviä tahoja, toimijoita, joita kirjallisuuden mukaan ovat opin synnyttäjät ”gurut”,
yliopistot, konsulttiyritykset, johtamiskirjallisuus, oppeja soveltaneet organisaatiot
(Engwall & Kipping 2002) ja organisaatioiden sisällä ensimmäiset opista vaikuttuneet,
päätöksentekijät eli ylin johto, opin konkretisoijat (keskijohto, esimiehet, asiantuntijat,
luottamusmiehet) ja viimein vastaanottajat eli organisaation työntekijät (Savolainen 2001
b). Oppien leviämisprosessia on kuvattu diffuusio- (Rogers 2003) ja translaatio-termien
avulla (Latour 1986, Sahlin-Andersson 1996, Kornberger ym. 2005). Uusia oppeja
mukautetaan aikaisempien oppien ja kulttuurin perustalle niin, että vanhat johtamisopit
eivät kokonaan häviä uusien oppien tieltä, vaan ne sedimentoituvat (Cooper ym. 1996)
uusien oppien kanssa päällekkäisiksi ja limittäisiksi diskursseiksi organisaatioon (Tienari
ym. 2003). Seuraavassa luvussa määrittelen tarkemmin diskurssin käsitettä ja lähestyn
johtamisoppeja diskursiivisesti.

2.5 Johtamisopit diskursseina
“Kaiken kaikkiaan mielestämme on hedelmällistä käsitteellistää
liikkeenjohdolliset ideat ja opit diskursseiksi, joita pyritään oikeuttamaan
muutoksen metadiskurssin kautta. Kun tutkija kiinnittää erityistä huomiota
puheisiin ja teksteihin, menetelmäopillinen valinta auttaa häntä
vangitsemaan liikkeenjohdollisten ideoiden kielellisen ja sosiaalisen
ytimen. Tämä on hyödyllistä muun muassa silloin, kun tarkastellaan
ideoiden ja oppien luomisen, muuntamisen ja maastouttamisen prosesseja
tietyssä ajassa ja paikassa. Kun muutos otetaan puheessa avuksi, vastuu
voi siirtyä kuulijalle.” (Tienari, Vaara & Ainamo 2003, 316)
Tässä luvussa tarkastelen sekä diskurssin käsitettä että johtamisoppeja diskursseina. Luon
myös lyhyen katsauksen diskursseihin vallan näkökulmasta.
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2.5.1 Diskurssi käsitteenä
Diskurssin käsitettä on määritelty monella eri tavalla. Potter ja Wetherell (1987) ovat
määritelleet diskurssin laajasti tarkoittamaan puhetta ja kirjoitusta kaikissa muodoissaan
romaaneista arkipäiväisiin keskusteluihin. Puheen ja kirjoituksen lisäksi diskurssi voi
koostua

kuvista

ja

sanattomasta

viestinnästä

(Fairclough

1997,

75).

Uuden

sivistyssanakirjan mukaan diskurssi-sanan pohjana on latinan kielen sana ”diskursus”,
joka tarkoittaa ympäriinsä juoksentelua. Diskurssi viittaa näin myös liikkeeseen ja
toimintaan.
Diskurssin määritelmissä korostuu ajattelun ja puheen toisteisuus ja suhteellinen
vakiintuneisuus tietyksi ajattelutavaksi tai puhekäytännöksi (Foucault 1982, Fairclough
1997, Hardy ym. 2000). Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993, 26 - 27) määritelmässä
diskurssien vakiintunutta tai vakiintuvaa luonnetta ilmentää niiden kuvaaminen
”verrattain eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi”. Hall (1999)
puhuu diskurssista ryhmänä lausumia, joiden avulla voidaan puhua tietynlaisesta jotakin
asiaa koskevasta tiedosta. Diskurssi-sanan kanssa synonyymeinä tai lähes samaa
tarkoittavina ilmaisuina on käytetty termejä ”merkityssysteemi”, ”repertuaari” ja
”tulkintarepertuaari”. (Jokinen ym. 1993)
Toinen

diskursseille

tyypillinen

piirre

on

niiden

”rakentuminen

sosiaalisissa

käytännöissä” (Jokinen ym. 1993, 27). Tapahtumasta, henkilöstä tai asiasta tuotetaan
erilaisia ”vakiintuneita puhetapoja” erilaisissa diskursiivisissa konteksteissa. Tässä
diskursiivisella kontekstilla tarkoitetaan sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, ajasta, paikasta
ja asiayhteydestä rakentuvaa ympäristöä, jossa diskursseja tuotetaan, ylläpidetään ja
uusinnetaan. Diskurssit eivät siis ole henkilöön ja hänen persoonallisuuteensa sidottuja
yksittäisiä mielipiteitä. (Burr 1995, Fairclough 1997)
Toisaalta

diskurssin

ja

kontekstin

vaikutus

on

määritelmien

mukaan

myös

toisensuuntainen niin, että diskurssien ymmärretään muokkaavan ilmiöitä, joista ne
puhuvat ja rakentavan sosiaalista todellisuutta (Foucault 1989, Jokinen ym. 1993, 27,
Burr 1995, Fairclough 1997, Hardy ym. 2000). Diskurssi määrittää myös sitä, miten
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suhtaudumme ja toimimme suhteessa tiettyihin ilmiöihin (Sorsa ym. 2010, 8). Diskurssit
muokkaavat puheena olevien asioiden lisäksi itse puhujia sekä kuulijoita. Näin
diskursseja on tarkasteltu paitsi yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rakenteiden myös
ihmisten oman itsensä määrittämisen prosesseina. (Burr 1995, Phillips & Hardy 2002,
Grant et al. 2004, Stahl 2004, 4330) Diskurssin käsite viittaa siis sanojen ja
todellisuuksien uudistuvaan yhteyteen: kieli sekä paljastaa merkityksiä että tuottaa
asiaintiloja ja rakentaa subjekteja sekä identiteettejä ja kun joku näistä tekijöistä muuttuu,
muuttuvat myös muut tekijät (Alasuutari 2001).
Diskursseista voidaan löytää useita, vaihtoehtoisin tai ristiriitaisin tavoin maailmaa
jäsentäviä, toistensa kanssa kilpailevia kokonaisuuksia (Burr 1995). ”Virallinen
diskurssi” (ks. esim. Tienari ym. 2003) voi esimerkiksi olla esillä johdon virallisissa ja
julkisissa teksteissä, mutta johdon muilla keskusteluareenoilla diskurssi saattaa olla
toisenlainen.

Diskurssin asema tietyssä diskursiivisessa kontekstissa muodostuu

vähitellen kyseenalaistamattomaksi ja yhä useammin diskurssia sivuavaan keskusteluun
osallistuminen alkaa legitimoituakseen edellyttää saman ”diskursiivisen kehyksen”
käyttämistä. Kun diskurssit muuttuvat itsestään selviksi totuuksiksi, niiden diskursiivinen
luonne helposti hämärtyy. Ne alkavat uusintaa itseään, jolloin kaikki diskurssin ehdoilla,
toisin sanoen hyväksytyillä argumenteilla, keskusteluun osallistuvat alkavat tietoisesti tai
tiedostamatta vahvistaa diskurssia. Diskurssin nousussa valta-asemaan korostuu kyseessä
olevaan asiakokonaisuuteen kytkeytyvien toimijoiden painoarvo. Diskursiivinen koalitio
syntyy, kun aiemmin itsenäisistä toimijoista ja tarinalinjoista muodostuu aktiivisen
toisiinsa suhteuttamisen kautta yhteinen diskurssi. (Hajer 1995, 65 – 66)
Valtadiskurssi sanelee pitkälti vastadiskurssien agendan, sillä vastadiskurssit ovat kuin
valtadiskurssien

peilikuvia,

jolloin

argumentointikin

noudattaa

samantyyppisiä

kausaliteetteja. Vaihtoehtodiskurssit muodostuvat vastadiskursseja vapaammin, koska ne
eivät ole yhtä paljon valtadiskurssista riippuvaisia. Vasta- ja vaihtoehtodiskurssien
määrittäminen on kuitenkin vaikeaa, varsinkin jos valtadiskurssi on vielä heikosti
institutionalisoitunut ja hakee jatkuvasti uusia ulottuvuuksia. (Kivikuru 1996, 135, 137)
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Diskurssien lisäksi kirjallisuudessa puhutaan metadiskursseista. Metadiskursseissa
otetaan etäisyyttä niihin puhetapoihin, joita on käytetty argumentteja rakennettaessa
(Fairclough 1992,122). Etuliite ”meta” on kreikkaa ja tarkoittaa yli, yleinen tai jonkun
jälkeen, jotakin seuraava, mikä ilmaisee siirtymistä ylemmälle tasolle. Tekstissä on ikään
kuin kaksi tasoa, joista ensimmäisellä argumentoidaan ja toisella, metatasolla, ei esitetä
uusia argumentteja, vaan autetaan jäsentämään, tulkitsemaan ja arvioimaan ensimmäisen
tason tekstiä. Metadiskurssi on näin esitettynä tekstiä tekstistä. (Vande Kopple 1985, 83)
Metadiskurssi on pohjimmiltaan tunnistettu tavaksi, jolla tekstin tuottaja pyrkii
saavuttamaan ne päämäärät, joita hän tekstillään tavoittelee. Metadiskurssien avulla
vaikutetaan ja ohjataan lukijan tai kuulijan tulkintoja. Ne ovat kuitenkin luonteeltaan
interpersoonallisia, vaikka orientoituvatkin enemmän tekstin tuottajan kuin tulkitsijan
tarpeisiin. (Crismore & Farnsworth 1989, 92) Tienari, Vaara ja Ainamo (2003, 315)
viittaavat metadiskurssin käsitteellä ”itsestään selvänä pidettyyn yleisreseptiin, minkä
ajatellaan olevan sopiva, mitä moninaisimpiin tarkoituksiin ja tilanteisiin”.

2.5.2 Johtamisdiskurssi käsitteenä
Kun johtamisoppeja tarkastellaan diskursseina, ne voidaan käsittää esimerkiksi puheeksi
tai puhetyyleiksi, jotka kuvaavat johtamisen määrittymistä suhteessa talouteen,
organisaatioon, asiakkaisiin sekä henkilöstöön (vrt. Halme & Takala 2003, 497).
Diskursseille ominaista on niiden ”rakentuminen sosiaalisissa käytännöissä” (Jokinen ym.
1993, 27). Johtamisoppien on havaittu rakentuvan diskursiivisessa kontekstissaan
jatkuvasti uudelleen ja tulevan näin paikallisesti uudelleen tulkituksi, käännetyksi ja lähes
uudelleen kehitetyiksi organisaation tarpeiden mukaan (Braam ym. 2002, Tienari ym.
2003). Kielen avulla oppeja sopeutetaan erilaisiin olosuhteisiin ja niille haetaan
oikeutusta. Prosessijohtamisen ja reengineering -käsitteen käyttö ei esimerkiksi ole
edellyttänyt Hammerin alkuperäisten tekstien lukemista, vaan keskeistä on ollut tietää se,
mitä prosessijohtaminen symboloi omassa organisaatiossa. Samalla oppi rakentuu omaksi
paikalliseksi, omiin käytäntöihin ja tarkoitusperiin sopivaksi diskurssiksi, jonka avulla
voidaan oikeuttaa organisaation muutoshankkeita. (Tienari ym. 2003, 314 – 315)
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Bezemer, Karsten & Van Veen (2002) ovat esittäneet oman kolmetasoisen mallinsa
johtamisoppien muotoutumisesta paikallisissa sosiaalisissa prosesseissa ja johtajien
verkostoissa. Heidän mukaansa johtamisopeilla voi olla organisaatiossa erilaisia
ilmenemismuotoja. Kolmetasoinen viitekehys mahdollistaa erojen ja yhtäläisyyksien
tarkastelun. Ensimmäisen tason muodostaa heidän mukaansa paikallinen diskurssi
organisaation johtotiimissä. Toinen taso rakentuu samojen ongelmien tai kiinnostuksen
kohteiden kanssa painivien johtajien henkilökohtaisissa sekä paikallisissa verkostoissa
tuottamasta diskurssista. Kolmas taso sisältää yleisen diskurssin ja kaikki toimijat, jotka
jotenkin ovat mukana uuden opin muodostamisessa, levittämisessä ja soveltamisessa.
Johtamisdiskurssit myös rakentavat sosiaalista todellisuutta (Foucault 1989, Jokinen ym.
1993, 27, Burr 1995, Fairclough 1997, Hardy ym. 2000). Alvesson ja Willmott (2002)
ovat kirjoittaneet johtamisdiskursseista eräänlaisina työntekijöiden identiteetin säätelyn
apuvälineinä, joiden avulla yksittäinen työntekijä voidaan määritellä eri tavoin suhteessa
muihin. Tietyt toimintatavat voidaan määritellä oikeiksi esimerkiksi laatujohtamisen
oikeuttamana. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvillä säännöillä ryhmään kuuluvat ja siihen
kuulumattomat voidaan erottaa toisistaan ja toimintaympäristöä koskevilla säännöksillä
voidaan määritellä kyseiselle toimialalle soveltuva identiteetti. Tässä diskurssit
näyttäytyvät uudenlaisina vallan ja kontrollin välineinä.
Tienari, Vaara ja Ainamo (2003) tarkastelivat pankkimaailmaan sijoittuvassa
tutkimuksessaan henkilöstölehtien artikkelien kautta, kuinka ylin johto maastouttaa
erilaisia oppeja ja uudistuksia. Tässä johto rakensi johtamisoppien kautta tarpeen
muutokselle. Johtamisopit näyttäytyivät tästä näkökulmasta syklisinä prosesseina, joita
rakennettiin ja jotka rakentuvat jatkuvasti uudelleen.
Kun johtamisoppeja tarkastellaan diskursseina, niille ominaista voidaan katsoa olevan
muun muassa:
-

kyky diagnosoida yleinen, abstrakti johtamisen ongelma (Bezemer, Karsten &
Van Veen 2002) ja yleispätevän (yhtä aikaa standardin sekä joustavan) ratkaisun
tarjoaminen ongelmaan (Huczynski 1993, Abrahamson 1996, Benders & Van
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Veen 2001). Tässä korostuu opin ylivertaisuus suhteessa vanhaan (Abrahamson
1991, Kieser 1997, Ryan & Hurley 2004), mikä samalla on radikaali käänne tai
suunnan muutos olemassa olevaan käytäntöön (Abrahamson 1991, Kieser 1997,
Ryan & Hurley 2004). Näin johtamisoppi diskursiivisesti tarkasteltuna pyrkii
vakuuttamaan ”muut” opin omaksumisen ja sen kautta tapahtuvan muutoksen
välttämättömyydestä suhteessa entisiin käytäntöihin (Tienari ym. 2003). Samalla
uusi johtamisdiskurssi käy kamppailua valta-asemasta eronteolla muihin
(vallitseviin tai kilpaileviin) johtamisdiskursseihin.
-

innovatiivisuus, rationaalisuus, toimivuus, tarkoituksenmukaisuus (Abrahamson
& Fairchild 1999, Carson, Lanier, Carson & Guidry 2000) ja kyky parantaa
organisaation tehokkuutta (Carson, Lanier, Carson & Guidry 2000, Gibson &
Tesone 2001) eli oikeutus toimivuuden, tehokkuuden, tarkoituksenmukaisuuden
ja kaikkinaisen hyödyn tuottamisen kautta, mikä voi olla myös vaikuttamista
tietyistä intresseistä ja ristiriitaisista intresseistä vaikenemista.

-

tilapäisyys: johtamisopilla on elinkaari (Peters & Waterman 1982, Gill & Whittle
1992, Abrahamson 1996, Carson et al 1999, Carson et al. 2000, Gibson & Tesone
2001, Spell 2001). Johtamisdiskurssi rakentuu ajassa ja kontekstissa, kunnes
menettää valta-aseman tai sekoittuu uuteen johtamisdiskurssiin.

-

kokonaisuutena selkeä tuote, jolla on omat käsitteet (tai kieli). Tätä kautta
johtamisdiskurssi pyrkii kontrolloimaan organisaatioissa käytävää puhetta.
(Graham & Williams 2005)

-

sankaritarinat ja onnistumispuheet muista konteksteista (Clark & Salaman 1998,
Bamber 1999)

Johtamisdiskursseille haetaan usein suosiota menestystarinoiden kautta. Organisaation
ymmärtäminen tarinana aikaansaa uskottavuutta ja yhdenmukaisuutta ihmisten
toiminnassa. Se yhdistää organisaation menneisyyden tulevaisuuden odotuksiin ja vetoaa
yhtä aikaa tunteeseen sekä järkeen. Tarina motivoi ja suuntaa ihmisiä toimimaan tietyllä
tavalla. Sen vaikuttavuus ei perustu niinkään faktoihin, vaan sen synnyttämiin
merkityksiin. Kun organisaation toimintaa kuvataan menestystarinana, voivat sen jäsenet
tai ainakin jotkut heistä tuntea olevansa osa menestystä ja menestyksen tekijöitä. Tarina
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voi myös muuttua tai sitä voidaan tietoisesti pyrkiä muuttamaan. Muuttuessaan tarina
muuttaa myös merkityksiä ja siitä syystä sen käyttöä on ihmisten johtamisen kentässä
alettu pitää mahdollisuutena vaikuttaa käyttäytymiseen. (Karl Weick (1995)
Johtamisdiskurssit määrittelevät vallitsevaksi päästyään todellisuutta itselleen edullisella
tavalla (Stensaker 2005), usein kilpailevien ja vastakkaisten diskurssien kustannuksella.
Tässä diskurssit ja valta kietoutuvat yhteen. Seuraavaksi tarkastelen lähemmin
diskursseja vallan käytön näkökulmasta.

2.5.3 Diskurssit ja valta
Diskurssi

on

vallan

näkökulmasta

päämäärähakuista

puhetta,

jolla

on

vaikuttamispyrkimyksiä (Juuti 2006, 16). Kussakin diskurssissa maailma määritellään
jonkin tai joidenkuiden intressien mukaisesti. Valta ei ole välttämättä negatiivinen asia
eikä sitä voi omistaa. Valta pyrkii leviämään diskurssien välityksellä ja vaikuttamaan niin
muodollisen organisaatiohierarkian huipulla kuin sen alemmilla portailla oleviin. (Stahl
2004, 4330)
Ranskalainen Michael Foucault on kuvannut diskursseja osaksi järjestystä, jossa tieto
valta ja totuus ovat liittoutuneet keskenään. Foucault’n käsityksen mukaan valta liittyy
tiedon ja totuuden kautta diskursseihin, sillä tieto ja totuus ovat keinoja, joiden avulla
yhteiskunta ohjaa omaa toimintaansa. Vallan ja tiedon yhteys tarkoittaa, että ”tieto luo
tilaa vallan toiminnalle aivan kuin valta luo uusia tiedon kohteita”. Diskurssi ja sanat
eivät ole tosia siksi, että ne viittaavat johonkin tapahtumiin tai esineisiin, vaan siksi, että
jotkut ihmiset käyttävät niitä. Joitakin puheita pidetään tosina ja toisia epätosina.
Totuuden takana on voimakkaita tahoja ja siksi siitä tulee vallassa oleva näkemys.
(Fairclough 1989, 91, Kivikuru 1996 133 – 139, Hassard & Holliday 1998, 3, Juuti 2001,
195)
Foucault keskittyi tutkimuksissaan tapaan, jolla diskurssit on organisoitu ja
yksityiskohtaisemmin siihen, ketkä pääsivät osallisiksi ja ketkä suljettiin pois
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diskurssista.

Diskurssien kontrollointi- ja organisointitapoja olivat hänen mukaansa

muun muassa totuus, tabut eli asiat, joista ei saanut puhua, mielettömyys, opit ja
tieteellisyys. Diskurssi määrittää sen mitä, miten ja millä oikeutuksella joku voi ”sanoa”
jotain. (Stahl 2004, 4330) Toisaalta se kenen tai mistä ilmiöön kuuluvista asioista kuuluu
vaieta, on osa diskurssia siinä missä sekin, miten asiasta on soveliasta puhua (Alasuutari
2001). Diskursseihin liittyy myös valtaa, joka syntyy sitä kautta, hallitseeko puhuja
diskurssin vai ei. Sorsa ym. (2010, 63) puhuvat kuntaorganisaation strategiadiskurssin
kohdalla siitä, kuinka ne, jotka eivät ymmärrä strategiakäsitteitä jäävät keskustelun
ulkopuolelle. Puhujien on muotoiltava asiansa strategian kielelle, koska puheenvuoron
legitimiteetti punnitaan sen mukaan, kuinka hyvin puhuja tässä onnistuu.
Kriittisen diskurssianalyysin uranuurtajan Norman Fairclough näkee kielen käytön myös
(poliittisen ja ideologisen) vallan käyttönä. Kielen avulla rakennetaan kaiken aikaa
sosiaalisia suhteita, sosiaalista identiteettiä sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä. Hänen
mukaansa yhtä tärkeää kuin se, mistä puhutaan ja kirjoitetaan, on se, mitä teksteistä
puuttuu. (Fairclough 1997)
Yhteenvetona johtamisopeista diskursseina voidaan todeta, että johtamisdiskurssi viittaa
jäsentyneeseen tekstien (puhe, kirjoitus, visuaalinen muoto) kokoelmaan, joka ilmenee
tavoissa puhua ja kirjoittaa. Se saa johtamiseen liittyvät asiat näyttäytymään meille
sellaisina, kuin ne noissa teksteissä on tuotettu, välitetty ja käytetty. (vrt. Grant ym. 2004,
6, Fairclough 2005) Johtamisdiskurssit määrittelevät näin todellisuutta ja rajoittavat
samalla vaihtoehtoisia tapoja käsittää asioita. Tässä diskurssit ja valta kietoutuvat yhteen
(Stensaker 2005).

2.6 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kohdeilmiötä koskevasta tieteellisestä
keskustelusta, joka selvittää tutkimuksen näkökulmaa ja liittää tutkimuksen aiempaan
tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys muodostuu kuntajohtamista ja
sen muutossuuntia - lähinnä uutta julkisjohtamista, johtamisoppeja ja niiden leviämistä
sekä diskursiivista lähestymistapaa käsittelevästä kirjallisuudesta (Kuvio 18).
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Kuntakonteksti
Valtio

Johtamisopit

Lainsäädäntö
Poliittinen ohjaus

Yksityinen sektori

Uusi julkisjohtaminen,
NPM
Managerialismi

Leviäminen
Kuntaorganisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi

Diskurssit

Translaatio

Kansainväliset
vaikutteet

Sedimentoituminen

Kuvio 18 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Kuntaorganisaatiota johtamisen kontekstina on jäsennetty kirjallisuuden pohjalta
alueellisen, hallinnollisen sekä taloudellisen ulottuvuuden kautta ja toiminnallisesti
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana ja järjestäjänä. Kuntajohtamisen erityispiirteitä on
tarkasteltu myös suhteessa yritysjohtamiseen. Tarkasteluajanjakso on rajattu pääosin
1980-luvun

puolivälistä

vuoteen

2008.

Kuntaorganisaatiota

laajemmassa

kuntakontekstissa valtio on ohjannut lainsäädännön ohella kuntien palvelujen tuotantoa ja
järjestämistä erilaisin, ajan myötä muuttuvin ohjausmuodoin. Kunnat palvelujen
järjestäjinä eroavat huomattavasti toisistaan ja palvelujen tarve sekä rahoituspohja ovat
olleet niin valtion tason kuin sosiodemografisten ja elinkeinoelämän menestykseen
liittyvien tekijöiden johdosta jatkuvassa muutoksessa.
Julkisjohtamisen kansainvälinen muutossuunta, New Public Management, uusi
julkisjohtaminen, on ollut vaikuttamassa tarkasteluajanjakson ajan johtamiseen
kuntaorganisaatioissa. ”Vanhaa julkisjohtamista”, jota kirjallisuudessa on kuvattu
byrokratian,

hierarkioiden

ja

sääntelyn

leimaamaksi,

on

pyritty

uudistamaan

liikkeenjohdon oppeja ja markkinamekanismia hyödyntämällä.
Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan yksityissektorilta tulleita johtamisoppeja
yhden kunnan ja lähemmin sen sosiaali- ja terveystoimen kontekstissa. Olisin voinut
käsitteellistää johtamisopit myös niin, että esimerkiksi tilaaja-tuottaja-malli varsinkin
organisaation sisäisenä järjestelmänä, olisi tulkittu johtamisopiksi. Päädyin kuitenkin
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rajaukseen ja tulkintaan, jossa tilaaja-tuottaja-malli on osa näennäismarkkinoiden
luomiseen tähtäävää uutta julkisjohtamista.
Olisin voinut myös rajata uutta julkisjohtamista käsittelevän kirjallisuuskatsauksen
johtamisoppeihin,

mutta

perusteluna

laajempaan

näkökulmaan

on

tutkimuksen

sosiaaliseen konstruktivismiin nojaava diskurssianalyyttinen lähestymistapa, jossa
tiedonmuodostuksen kontekstisidonnaisuus korostuu. Johtamisdiskurssit rakentuvat ja
leviävät kontekstissaan. Kuntaorganisaatiota ja sen yksittäistä toimialaa johdetaan
laajemmassa yhteiskunnallisessa ja ideologisessa kontekstissa sekä paikallisissa kunnan
ja kuntaorganisaation konteksteissa.

Keskeistä on myös jatkuva, ajassa tapahtuva

muutos.
Tutkimusaukko, johon tässä tutkimuksessa lähdin hakemaan uutta tietoa, tarkentui
kirjallisuuskatsausta tehdessäni. Yksityissektorilta lähtöisin olevien johtamisoppien
tulosta kuntaorganisaatioon, leviämisprosessista, oppien kerrostumisesta aikaisempien
oppien kanssa tai siitä, mitä vaikutuksia opeilla kuntaorganisaatiossa on ollut, löytyi
hyvin vähän tutkimustietoa. Tutkijat puhuvat translaatioprosessista eli oppien
kääntämisestä organisaation kielelle (esim. Sahlin-Andersson 1996, Van Veen 2002,
Kornberger, Clegg & Carter 2005) sedimentoitumisesta ja johtamiskäytäntöjen vähitellen
tapahtuvasta muutoksesta (Cooper, Hinings, Greenwood ja Brown 1996). Näitä
prosesseja kuntaorganisaatiossa ja sen sosiaali- ja terveystoimessa ei juuri ole tarkasteltu.
Tämän tutkimuksen on tarkoitus tuottaa tietoa tähän tutkimusaukkoon.
Tutkimusasetelma määrittyi tutkimuksen lähestymistavasta, tutkimusongelmista ja tähän
tutkimukseen käytettävissä olevista resursseista käsin. Tutkimuksen kohteena on yhden
keskikokoisen kunnan kuntaorganisaatio ja sen sosiaali- ja terveystoimen toimiala.
Tutkimusaineistona ovat tekstit, joita olen kerännyt olemassa olevista kirjallisista
dokumenteista

sekä

haastattelujen

kautta.

Aineisto

on

analysoitu

kriittisen

diskurssianalyysin avulla. Seuraava luku on tutkimuksen toteuttamisen kuvausta
lähestymistavasta tutkimuksen kulkuun.
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3. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tässä luvussa kuvaan ensin tutkimuksen lähestymistapaa, sosiaalista konstruktivismia ja
kriittistä diskurssianalyysia ja niitä ontologisia sekä epistemologisia oletuksia, joiden
pohjalle tutkimukseni rakennan. Kuvaan myös diskurssianalyysia tutkimusmenetelmänä
sekä tutkimusasetelmaa ja tutkimuksen kulkua aineiston keruusta analyysiin. Sosiaalisen
konstruktivismin ja kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta käsin voin tutkijana tehdä
johtamisoppeja ja niiden monimuotoisuutta näkyväksi kuntaorganisaation ja sen sosiaalija terveystoimen kontekstissa. Näkyväksi tekeminen puolestaan mahdollistaa ilmiöiden
kriittisen tarkastelun.

3.1 Sosiaalinen konstruktivismi ja kriittinen diskurssianalyysi
lähestymistapana
Eri aikakausina johtamis- ja organisaatiotutkimuksen kentässä on vallinnut erilaisia
tapoja ajatella ja tehdä tutkimusta. Burrell ja Morgan ovat klassikkoteoksessaan
”Sociological paradigms and organisational analysis” (1979) ryhmitelleet tutkimuksia
kahden ulottuvuuden, subjektiivisuuden ja objektiivisuuden ja neljän paradigman:
funktionaalisen ja tulkinnallisen paradigman sekä radikaalin humanismin ja radikaalin
strukturalismin alle. Jaottelu pohjautuu tutkimusten taustalla oleviin oletuksiin ihmisen,
maailman ja kaiken olevan todellisesta luonteesta (ontologia), tieteellisen tiedon
alkuperästä, luonteesta sekä tiedon muodostumisesta (epistemologia) ja menetelmistä,
joilla tietoa voidaan tuottaa (metodologia). Lisäksi jatkuvan muutoksen ja sosiaalisen
sääntelyn ulottuvuus on yksi keskeisiä esille nostettuja näkökohtia, joissa heidän
mukaansa eri paradigmat eroavat toisistaan. (Burrell & Morgan 1979, 1- 3, 18 – 22)
Ontologisilla sitoumuksilla on tärkeä merkitys sen suhteen, mitä tutkimuskohteesta
oletetaan. Oletetaanko empiirisen maailman olevan olemassa objektiivisena ja ihmisistä
riippumatta (realismi) vai subjektiivisena, ihmisten toimintojen seurauksena ja uudelleen
luomana

(nominalismi).

Epistemologiset

oletukset

määrittävät

sen,

haetaanko

tutkimuskohteista säännönmukaisuuksia, kausaalisuhteita ja yleistettävissä olevaa tietoa
(positivismi) vai uskotaanko ilmiöiden ainutkertaisuuteen ja pyritään ymmärtämään
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niiden monimuotoisuutta (antipositivismi). (Burrell & Morgan 1979, 4 - 6) Eri
paradigmoja erottavia epistemologisia kysymyksiä ovat myös kysymykset tutkijan ja
tutkimuskohteen välisestä suhteesta ja siitä, mikä asema arvoilla on ilmiöiden
ymmärtämisessä.
Myöhemmin eri teoreetikot ovat laajentaneet, täydentäneet ja tuoneet oman panoksensa
paradigmakeskusteluun. Guba & Lincoln (1994) päätyivät Burrellin ja Morganin
nelikentästä jonkin verran poikkeavaan paradigmajaotteluun: positivismi, postpositivismi,
kriittinen teoria ja sen sukulaiset sekä konstruktivismi. Guban ja Lincolnin jaottelun
neljännen paradigman eli konstruktivismin ontologian mukaan todellisuuksia on monia ja
perusteiltaan ne ovat sosiaalisia ja kokemuksellisia. (Guba 1990, 26, Guba & Lincoln
1994) Karl Weick puhuu kirjassaan ”The social psychology of organizing “ (1969) siitä,
kuinka käyttäessämme käsitteitä, luomme samalla ilmiötä, joita pyrimme tutkimaan.
Weickin ajattelu oli tässä kohden yhdenmukaista sosiaalisen konstruktivismin teorialle
todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. (Hatch 1997, 41)
Sosiaalisen

konstruktivismin

yhteiskuntatieteellisenä

lähtökohtana

pidetään

amerikkalaisten tiedonsosiologien Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin vuonna 1966
julkaisemaa teosta The Social Construction of Reality. Sosiaalisen konstruktivismin
mukaan meillä ei ole mahdollisuutta kohdata tutkimaamme todellisuutta ”puhtaana”,
vaan aina jostakin näkökulmasta merkityksellistettynä (Burr 1995). Sosiaalisen
konstruktivismin epistemologiassa eli käsityksissä tiedon luonteesta, tiedon hankkijan ja
todellisuuden suhteesta ja siitä, miten tutkimuskohteesta voidaan tuottaa tietoa, korostuu
näin subjektiivisuus sekä tiedon tuottaminen, uusintaminen ja ylläpitäminen sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa. Tieto ja sosiaalinen toiminta käsitetään yhteen kietoutuneiksi ja
kontekstisidonnaiseksi. Ymmärtämisen katsotaan olevan historiallisesti ja kulttuurisesti
suhteellista. (Burr 1995) Ihminen konstruoi tietoa aikaisempien kokemuksiensa
perusteella ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Näin tieto syntyy toiminnan
kautta ja on luonteeltaan muuttuvaa. Jokapäiväinen elämä, jota ihmiset pitävät itsestään
selvänä todellisuutena tuotetaan ihmisten ajattelussa ja toiminnassa. Tutkija ei myöskään
ole objektiivinen tutkittavan ilmiön suhteen. Näin tieteellinen tietokin on subjektiivista,
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tutkijan ja tutkimuskohteen välisessä vuorovaikutuksessa tuotettua. (Berger & Luckmann
1994)
Sosiaalinen konstruktivismi korostaa kieltä ihmisten tärkeimpänä merkkijärjestelmänä,
joka yhdistää jokapäiväisen elämän todellisuuden eri alueet ja nivoo ne kokonaisuudeksi.
Keskustelemalla, lukemalla ja havainnoimalla ympäristöään vuorovaikutuksessa muiden
kanssa ihminen rakentaa käsityksiä asioista, jäsentää kokemuksiaan ja antaa niille
merkityksiä. Se, mikä on arvokasta ja miten toimia ja ajatella erilaisissa tilanteissa,
määrittyvät kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. (Berger & Luckmann 1994)
Sosiaalinen konstruktivismi kyseenalaistaa perinteiset, yksinkertaistetut, kokonaisuuksia,
vakautta ja rationaalisuutta korostavat organisaatio- ja johtamiskäsitykset (Aaltonen &
Heikkilä 2003, Juuti 2001). Organisaation käsite merkitsee eri ihmisille eri asioita.
Yhteisen kielen ja vuorovaikutuksen kautta organisaatioista tulee yhteisiä ja jaettuja,
intersubjektiivisia rakenteita, joiden luonne on vaikeasti määriteltävä, abstrakti ja
universaalina käsitteenä ristiriitainen. Ihmiset luovat todellisuutta koko ajan uudelleen,
joten organisaatiot eivät ole stabiileja, vaan prosessinomaisia, dynaamisia ja uudelleen
muotoutuvia. (Burrell & Morgan 1989, Berger & Luckmann 1994) Lämsän ja Hautalan
(2005) näkemystä lainaten, organisaation toiminta koostuu monien eri ryhmien ja
ihmisten ristiriitaisista ja muuttuvista tavoitteista. Organisaatio toimii joustavasti,
verkostomaisesti ja innovatiivisesti jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Se sisältää
tietointensiivisiä ja nopeasti reagoivia toimintatapoja, joiden säännöt vaihtuvat tarpeen
mukaan ja jossa ihmisten tulkinnat asiatiloista eivät muodosta yhdenmukaista selitystä.
Pirstaloituminen

ja

monien

näkökulmien

olemassa

olo

on

organisaatioille

luonteenomaisempana kuin yhtenäisyys ja stabiilius. (Lämsä & Hautala 2005)
Sosiaalisen konstruktivismin sisällä on erilaisia suuntauksia, joista jyrkimmän suunnan
edustajat katsovat organisaatioiden, kuten muunkin maailman, olevan ihmisten luomia
subjektiivisia konstruktioita, kielellisiä ilmiöitä, sosiaalista toimintaa ja sosiaalisia
rakenteita. Maltillisen suunnan konstruktivistit sen sijaan tunnustavat ei-kielellisen,
materiaalisen todellisuuden olemassa olon, vaikkakin ymmärtävät sosiaaliset ilmiöt
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sosiaalisesti rakentuviksi. Kriittisen realismin kritiikki jyrkän linjan sosiaalista
konstruktivismia ja sitä edustavaa organisaatio- ja johtamistutkimusta kohtaan kohdistuu
näkemykseen, jonka mukaan organisaatiot ovat pelkkää diskurssia. Fairclough’n (2005)
mukaan tämä näkemys ei tee eroa diskursiivisen ja ei-diskursiivisen välillä tai prosessien,
toimijoiden ja rakenteiden välillä. Tällaisen ontologian pohjalta on mahdotonta tutkia
esimerkiksi pysyvyyden ja muutoksen ehtoja organisaatioissa, kuten toimijoiden kykyä ja
valtaa muuttaa organisaatiorakenteita, olosuhteita, joissa tämä mahdollistuu tai
sosiaalisten

suhteiden

aikaansaamia

eroja

toimijoiden

välillä

muutoksen

aikaansaamisessa. (Fairclough 2005)
Fairclough itse on kehittänyt kriittistä diskurssianalyysia, jolla on yhtymäkohtia
kriittiseen realismiin. Kriittinen diskurssianalyysi on muotoutunut monitieteisessä
yhteiskunnallisen muutoksen tutkimuksessa ja pitkän ajan kuluessa käydyissä
tieteenalojen välisissä keskusteluissa. Kriittisessä diskurssianalyysissä analysoidaan
tekstejä ja vuorovaikutusta, mutta sen lähtökohtana ovat sosiaaliset kysymykset ja
ongelmat. Oletuksena on, että sosiaaliset ilmiöt ovat sosiaalisesti rakentuneita, mutta on
olemassa myös kielestä ja kulttuurista riippumaton todellisuus. (Fairclough 2005)
Kriittinen diskurssianalyysi tuo panoksensa erityisesti keskusteluun, kuinka diskurssit
muodostuvat yhteiskunnallisessa muutoksen prosesseissa suhteessa muihin ilmiöihin.
Fairclough (2005) on kiinnostunut diskursseista organisaatioiden muutosprosessien
tutkimuksessa. Hän korostaa, että organisaatioiden muutoksen tutkimuksessa on
ymmärrettävä ero diskurssien ja muiden sosiaalisten elementtien välillä. Kriittinen
diskurssianalyysi huomioi hänen mukaansa jännitteitä prosessien ja uudelleen
organisoitumisen kohteiden välillä niin suhteessa diskursseihin kuin ei-diskursiiviseen.
Fairclough ymmärtää organisaatiorakenteilla sekä käytännöillä olevan materiaalisen
luonteen lisäksi kielellinen luonne niin, että ero diskursiivisen ja ei-diskursiivisen välillä
ei ole yhtä kuin ero prosessien ja organisaatiorakenteiden tai käytäntöjen välillä.
Sosiaaliset käytännöt toimivat yhdyssiteenä rakenteiden ja prosessien välillä. Sosiaalisten
käytäntöjen verkosto pitää sisällään diskurssijärjestyksen – verrattain vakiintuneen
diskurssien muodostelman. Diskurssien muuttuessa uskomukset ja toimintatavat voivat
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muuttua tai voi tapahtua organisaatiomuutoksia, mutta yhteys ei ole suoraviivainen.
(Fairclough 2005)
Tässä tutkimuksessa nojaan tutkijana ontologisesti sosiaalisen konstruktivismin
maltillisen suunnan ja kriittisen diskurssianalyysin oletuksiin, joiden mukaan sosiaalinen
todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta, mutta todellisuudella on myös ei-kielellinen
luonne. Oletan, että asioista ja tapahtumista (tässä johtamisopit) tuotetaan sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa, eri konteksteissa (aika, paikka, tilanne jne.) erilaisia tulkintoja.
Puhujilleen erilaiset tulkinnat ovat omassa kontekstissaan ”totta”. Oletan myös, että
johtamisopit eivät ainoastaan muotoudu kontekstissaan, vaan ne samalla muokkaavat sitä.
Muutos voi olla tavoiteltua tai tahatonta diskurssin ja kontekstin vuorovaikutuksessa eri
tavoin rakentuvaa. Tässä kriittisen diskurssianalyysin ontologian mahdollistamana voin
tarkastella diskursseja suhteessa kontekstuaalisiin materiaalisiin, sosiaalisiin, poliittisiin
ja taloudellisiin prosesseihin (Jokinen & Juhila 1999).

3.2 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä
Diskurssianalyysin tehtävä on analysoida sitä, miten ihmiset tekevät maailmasta totta
puheellaan ja millaisia tavoitteita sillä saavutetaan (Potter & Wetherell 1987, Edwards
1997). Diskurssianalyysin lähtökohtana on sosiaalisen konstruktivismin mukainen
kielikäsitys, jossa kieltä tarkastellaan osana todellisuutta. Mitä ihmiset sanovat,
tarkastellaan siinä kontekstissa, missä puhe on tuotettu eikä irroteta yhteydestään.
(Jokinen ym. 1993, Berger & Luckmann 1994, Eskola & Suoranta 1998) Lehtonen
(1996)

puhuu

kontekstista

”kanssateksteinä”,

jotka

ovat

yhteydessä

tiettyihin

diskursseihin. Näin ollen diskursseja voidaan ymmärtää vain kanssatekstien seurassa.
Jokinen ja kumppanit (1993) määrittelevät diskurssianalyysin ”sellaiseksi kielen käytön
ja

muun

merkitysvälitteisen

toiminnan

tutkimukseksi,

jossa

analysoidaan

yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa
käytännöissä” (Jokinen ym. 1993).
Diskurssianalyysin lähtökohtaoletuksia ovat (Jokinen ym. 1993):
1. Oletus kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta
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2. Oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien
olemassaolosta
3. Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta
4. Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin
5. Oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen ytimen voi hahmottaa kolmiona, jonka kärkinä ovat
merkitykset, kommunikatiivisuus ja kulttuurisuus (Kuvio 19).
Merkitykset

Kielenkäyttö
toimintana / selonteot

Kommunikatiivisuus

Kulttuurisuus

Kuvio 19 Diskurssianalyyttinen kolmio (Jokinen & Juhila 1999)

Diskurssianalyysissa ei siis olla kiinnostuneita mistä tahansa merkityksistä, vaan
nimenomaan kulttuurisista, ihmisten väliseen kanssakäymiseen sitoutuneista ja yhteistä
sosiaalista todellisuutta rakentavista merkityksistä. Nämä merkitykset rakentuvat, pysyvät
ja muuttuvat ihmisten keskinäisessä toiminnassa, kommunikatiivisissa puheissa,
keskusteluissa ja kirjoituksissa. (Jokinen & Juhila 1999) Samaakin ilmiötä tai asiaa on
mahdollista tehdä ymmärrettäväksi monin perustelluin tavoin, joten olettamusta yhdestä
yksiselitteisestä totuudesta pidetään puutteellisena. Huomio kiinnittyy siihen, millaiset
kuvakset ja selitykset ovat missäkin tilanteessa ja keskustelun kohdassa ymmärrettäviä ja
millaisia asiantiloja tai seurauksia noilla selityksillä rakennetaan. (Suoninen 1999)
Diskurssianalyysin tavoitteena ei ole etsiä syy-seuraussuhteita tai yleisiä lainalaisuuksia.
Sen avulla on mahdollista ymmärtää ihmisten toimintaa.(Holstein & Gubrium 1995)
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Erilaiset diskurssit määrittyvät suhteessa toisiinsa (interdiskursiivisuus) ja ne voivat olla
paitsi rinnakkaisia myös keskenään kilpailevia merkityssysteemejä. Valtasuhteiden
verkostoissa jotkut diskurssit voivat saada muita diskursseja vahvemman jalansijan.
Näistä saattaa muodostua yhteisesti jaettuja ja itsestään selvinä pidettyjä ”totuuksia”,
jotka vaientavat vaihtoehtoisia ”totuuksia”. (Jokinen ym. 1993)
Diskurssianalyysi

sallii

erilaisia

menetelmällisiä

sovellutuksia

ja

tarkastelun

painopisteitä. Tutkija ratkaisee painotukset tapauskohtaisesti tutkimuskysymyksen, asetelman ja –kohteen ohjaamina. (Jokinen & Juhila 1993) Diskurssianalyysissa
tutkimuksen onnistuminen ei ole kiinni aineiston koosta, joten tässä kohden käsitykset
poikkeavat melkoisesti perinteisistä käsityksistä. Pienet aineistot katsotaan usein
järkeviksi, koska aineiston analyysi on työlästä eivätkä isot aineistot lisää useinkaan
muuta kuin työmäärää. Aineiston rajaaminen on siten erityisen tärkeää ja samalla
haastavaa. Metodioppaissa ei anneta täsmällisiä diskurssianalyyttisen tutkimuksen
aineiston laajuuteen liittyviä suosituksia, vaan aineiston koko on kulloiseenkin
tutkimustehtävään ja –asetelmaan sekä käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettava
ratkaisu. Diskurssianalyysissa asetetaan usein etusijalle valmiit aineistot, kuten erilaiset
dokumentit ja nauhoitukset, koska näin voidaan eliminoida tutkijan vaikutus. Toisaalta
haastatteluissa tutkija voi itse ohjailla tilannetta ja helpottaa työtään kysymällä eri
henkilöiltä samoja asioita tai virittämällä keskusteluun mahdollisimman monensuuntaisia
kriittisiä ulottuvuuksia. (Eskola & Suoranta 1998)
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineiston hankinnassa käytetään otoksia, jolloin aineisto
poimitaan, jollain otantamenetelmällä laajemmasta joukosta ja tulokset yleistetään
suhteessa laajaan perusjoukkoon. Diskurssianalyysissa puhutaan harvoin otoksista, sillä
maailman ei katsota hahmottuvan itsestään selviksi perusjoukoiksi ja yksiköiksi.
Aineistoa kerätään jonkin tutkimusintressin ohjaamana ja sitä voidaan täydentää
tutkimusprosessin aikana. (Juhila & Suoninen 1999) Laajemmasta aineistosta
(korpuksesta) usein ainoastaan tietyt tapaukset tai osat valikoituvat tutkimusprosessin
aikana analyysin fokukseen varsinaisesti analysoitavaksi aineistoksi. Tutkijan analyyttisiä
käsitteitä koskevat ja kenties tutkimusprosessin aikana tarkentuvat valinnat ohjaavat
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myös aineiston fokusointia. Diskurssianalyysissä voidaan keskittyä yksittäistapausten
analysointiin tai muutaman tapauksen vertailuun yhtä hyvin kuin suuren tapausjoukon
erittelyyn. (Suoninen 1999)
Diskurssianalyysissa, niin kuin muussakaan konstruktionistisessa tutkimuksessa, tutkijaa
ei nähdä neutraalina asioiden välittäjänä. Tutkijan omat käsitykset vaikuttavat
tutkimukseen niin sitä suunniteltaessa, aineistoa kerättäessä kuin sitä analysoitaessa.
Tutkimuksen

tulos

syntyy

tutkijan

ollessa

vuorovaikutuksessa

tutkittavien

ja

tiedeyhteisön kanssa. Analyysin aikana tutkijan on suhtauduttava reflektiivisesti omaan
työhönsä ja kysyttävä: Miksi luen tämän kohdan juuri tällä tavalla? Mikä tuottaa tämän
tietyn lukemisen tavan? (Potter & Wetherell 1987)
Mekaanista menettelytapaa tai yleispäteviä ohjeita analyysin etenemisestä aineistosta
tuloksiin ei ole. Aineistosta etsitään eroja sekä yhtäläisyyksiä ja tarkastellaan tekstin
funktioita ja vaikutuksia. Samanlaisuutta ei kuitenkaan etsitä sieltä, missä sitä ei ole, eikä
keskenään yhteen sovittamattomia havaintoja yritetä puristaa väkivalloin yhteen.
Kvalitatiivisessa tutkimusraportissa aineistosta poimituilla sitaateilla kuvataan tutkijan
tekemiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. (Eskola & Suoranta 1998)
Kriittinen diskurssianalyysi ei tyydy analysoimaan diskursseja sellaisenaan, vaan yhtä
lailla diskurssien ja yhteiskunnan ei-diskursiivisten elementtien välisiä suhteita.
Pyrkimyksenä on ymmärtää monimutkaisia vaikutussuhteita, joissa diskurssien
muutokset heijastuvat muuhun yhteiskunnalliseen muutokseen. (Fairclough 2005)
Kriittinen diskurssianalyysin kehittäjistä Fairclough (1997) erottaa aineistoistaan kolme
ulottuvuutta, joita ovat tekstin, diskurssikäytännön ja sosiokulttuurisen käytännön
ulottuvuudet. Tekstin ulottuvuudella Fairclough analysoi sitä, miten teksti representoi
maailmaa (ideationaalinen funktio), miten se luo ja pitää yllä identiteettejä ja sosiaalisia
suhteita (interpersoonallinen funktio) ja kuinka se rakentuu lauseista yhtenäiseksi
tekstiksi (tekstuaalinen funktio). Diskurssikäytäntöjen ulottuvuus on tekstin tuotanto- ja
vastaanottoprosessien

tulkintaa.

Diskurssikäytäntöjä

voi

analysoida

myös

diskurssijärjestyksen näkökulmasta. Tässä Faircloughin mukaan tarkastelun kohteena on
se, kuinka viestintätilanne perustuu diskurssijärjestykseen ja uusintaako se olemassa
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olevia suhteita vai uudistaako se niitä. Diskurssikäytäntöjen ja –järjestyksen ulottuvuus
muodostaa ikään kuin sillan tekstien ja sosiaalisen välillä. Kolmannella eli
sosiokulttuurisen käytännön ulottuvuudella analysoidaan tekstiä huomioimalla samalla
tilanne-, yhteiskunnallinen, institutionaalinen tai näkökulmasta riippuen muu konteksti.
(Fairclough 1997, 29, 78 – 92)
Analysoitavia tekstejä tarkastellaan kontekstissaan, tietyssä ajassa ja paikassa, johon
tulkinta pyritään suhteuttamaan. Pienin konteksti voi olla sanan yhteys lauseeseen tai teon
yhteys toimintakokonaisuuteen. Vuorovaikutuskontekstissa merkittävää on analysoitavan
aineistokohdan,

kuten

keskustelupuheenvuoron,

suhde

keskustelun

kulkuun.

Analysoidessaan kielen käytön suhteutumista kulttuuriseen kontekstiin tutkija joutuu
käyttämään

myös

omaa

kulttuuristen

tapojen

ja

yhteiskunnallisen

ilmapiirin

tuntemustaan. Kontekstiksi nimitetään myös tutkittavan aineiston tuottamisen kannalta
olennaisia reunaehtoja, kuten lainsäädännön, työpaikan ohjeistuksen ja muodollisen
prosessin tai aseman (viranhaltija, poliitikko) määrittämiä ehtoja, jotka heijastuvat
kielenkäyttö-, puhe- ja ilmaisutapoihin. (Jokinen ym. 1993) Diskursseja on luokiteltu
kontekstin mukaan paikallisista, mikrotason diskursseista laajemman kontekstin
huomioon ottaviin meso-, grand- ja mega-tason diskursseihin (Alvesson & Karreman
2000, Tuomi 2005). Kriittinen diskurssianalyysi ei tyydy kuitenkaan pelkästään kuvailun
ja ymmärtämisen tasolle, vaan tavoitteena on herättää keskustelua ja saada aikaan
muutosta sosio-poliittisissa prosesseissa.
Diskurssianalyysissa toimintaa ei luonnehdita persoonallisuuden, roolien tai tyyppien
käsitteillä, toisin sanoen diskurssit ovat persoonattomia (Czarniawska 1998). Sama
ihminen saattaa tuottaa monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin versioita, eikä
tutkimuksessa lähdetä analysoimaan, mikä näistä versioista edustaa tutkittavaa
aidoimmillaan, vaan versioiden moninaisuus otetaan tutkimuskohteeksi sellaisenaan.
(Jokinen & Juhila 1993)
Analysoitaessa valtasuhteita, kiinnostus kohdistuu siihen, miten valtasuhteet tuotetaan
sosiaalisissa käytännöissä ja miten jotkut tiedot saavat totuuden aseman. Valtaa ei nähdä
yksilöiden omaisuutena eikä sitä tulkita diskursseja ulkopuolelta käsin määrittäväksi
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voimaksi. Valta-analyysille ominaisina painotuksina ollaan kiinnostuneita diskurssien
välisistä ja sisäisistä valtasuhteista. Analyysin ja arvioinnin kohteena on se, miten tietyt
diskurssit muotoutuvat hegemonisiksi, millaisia ideologisia seurauksia hegemonisten
diskurssien käyttöön kytkeytyy ja millaisia subjektipositioita niissä tuotetaan ihmisille.
Hegemonisia

diskursseja

halutaan

myös

kyseenalaistaa

ja

pohtia

muutoksen

mahdollisuutta. Diskurssien välisissä suhteissa etsitään vahvoja, kyseenalaistamattomiksi
totuuksiksi muodostuneita diskursseja, jotka vievät elintilaa muilta diskursseilta. Mitä
useammin

ja

useammassa

yhteydessä

tietyn

diskurssin

palat

toistuvat

sen

hegemonisemmasta diskurssista on usein kyse. Diskurssin vahvuudesta kertoo myös se,
miten itsestään selvänä ja vaihtoehdottomana se esiintyy. Ideologiset seuraukset eivät
välttämättä ole läsnä analysoitavassa aineistossa, vaan niitä voisi paremminkin kuvata
aineistoon tukeutuvan spekulatiivisen päättelyn tuloksiksi. Diskurssianalyysissa on
toisinaan tärkeää paneutua ideologisiin seurauksiin ja tämän pohjalta kritisoida sellaisia
käytäntöjä ja diskursseja, jotka ovat legitimoimassa erilaisia alistussuhteita. Tällöin
pohditaan, millaisia mahdollisia asioita kyseinen diskurssi voi olla oikeuttamassa.
(Jokinen & Juhila 1993)
Diskurssianalyyttinen

lähestymistapa

tässä

tutkimuksessa

antoi

mahdollisuuden

tarkastella johtamisoppeja kontekstissaan sosiaalisesti rakentuvina ilmiöinä. Metodin
avulla saattoi tehdä näkyväksi myös sitä, kuinka johtamisopit vallitseviksi, vakiintuneiksi
puhetavoiksi, päästyään määrittävät, mikä on tärkeää ja jättävät vaihtoehtoisia
näkökulmia varjoon. Tämä mahdollisti myös itsestään selvyyksiksi muodostuneiden
käsitysten näkyväksi tekemisen ja kyseenalaistamisen. Kriittisyys tässä tutkimuksessa on
lähinnä pyrkimystä ymmärtää diskurssien ja ei-diskursiivisen vaikutussuhteita.
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3.3 Tutkimusasetelma ja tutkimusaineistot
Tämän tutkimuksen kohdeorganisaationa on keskikokoinen kuntaorganisaatio ja sen
sosiaali- ja terveystoimi. Tutkimusaineisto muodostuu tutkimuksen kohteena olevan
kunnan ja sen sosiaali- ja terveystoimen virkamies- sekä luottamushenkilöjohdon ja
työntekijöiden haastatteluista sekä kirjallisesta dokumenttiaineistosta. Tutkimusongelmiin
(ks. s. 23 - 24) on haettu vastauksia käyttämällä aineiston analyysimenetelmänä kriittistä
diskurssianalyysia (Kuvio 20).
1985

1990

1995

2000

Teoreettinen tausta

1. Johtamisdiskurssit
2. Johtamisdiskurssien tulo ja leviäminen
3. Johtamisdiskurssien rakentuminen kontekstissaan

Haastattelut
ja
dokumentit

Kriittinen
diskurssianalyysi

4. Johtamisdiskurssit kontekstinsa rakentajina
Kuntaorganisaatio, Sosiaali- ja terveystoimi
Toimintaympäristö
Kuvio 20 Tutkimusasetelma

Tutkimuksen kohdekunta
Tutkimusaineisto on kerätty keskikokoisen, suomalaisen kunnan kuntaorganisaatiosta ja
sen sosiaali- ja terveystoimesta. Kyseessä oleva kunta järjestää itsenäisenä kuntana
asukkaittensa sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa ja
kehitysvammaisten erityishuoltoa. Näiden osalta kunta järjestää palvelut olemalla
jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä.
Kunta on luonteeltaan teollisuuspaikkakunta, jossa suurteollisuuden työvoimatarpeen
muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti asukasluvun kehitykseen sekä talouteen.
Kunnan asukasluku kääntyi laskuun 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla teollisuuden
työvoimatarpeen vähetessä asukasluvun vähennys kohdistui työikäiseen sekä sitä
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nuorempaan väestöön. Trendi jatkui tasaisena 1990-luvulle tultaessa. Työllisyystilanteen
huononeminen uudestaan 1990-luvun alun lamavuosina vaikutti osaltaan muuttovirtojen
kasvuun poispäin paikkakunnalta. Asukasluvun lasku ja väestön ikärakenteen
muuttuminen syntyvyyden laskun ja ikääntyneiden määrän kasvun myötä on jatkunut
2000-luvulla. (SOTKAnet, www.stakes.fi/FI/tilastot/sotkanet/index.htm)
Väestöpohjan määrällinen ja rakenteellinen muuttuminen on muuttanut kunnan
järjestämisvastuulla olevien palvelujen tarvetta ja rahoituspohjaa. Päättäjien haasteena on
ollut 1980-luvulta lähtien talouden tasapainottamiseksi sopeuttaa palvelurakenne ja
volyymi

tarvetta

vastaavaksi.

Toisaalta

on

pyritty

löytämään

keinoja,

joilla

väestömuutoksen suunta saataisiin kääntymään kasvuun.
Kirjalliset aineistot
Aineistoina olen käyttänyt valmiita kirjallisia aineistoja sekä teemahaastatteluna
tuotettuja haastatteluaineistoja. Kirjallisten (valmiiden) aineistojen etuna pidetään tutkijan
vaikutuksen eliminointia ja kuvausten nousemista sen hetkisestä todellisuudesta ilman
muuttuneen kontekstin tuomaa perspektiiviä (Eskola & Suoranta 1998).
Aloitin aineiston keruun syksyllä 2005 tutustumalla kuntaorganisaation käytettävissä
olevaan arkistoaineistoon vuodesta 1985 lähtien ja sen antiin tälle tutkimukselle.
Talousarvio- ja suunnitelmatekstit näyttivät tuovan ”viralliset” johtamisdiskurssit
pelkistetyimmin esiin ja niistä muodostuikin kirjallisen dokumenttiaineiston runko.
Yhteistyötoimikuntien

pöytäkirjoista

ja

henkilöstölehdestä

löytyi

puolestaan

moniäänisempää keskustelua. Kokouspöytäkirja-aineistoon tutustuessani totesin sen niin
laajaksi (sosiaali- ja terveyslautakunnan, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
pöytäkirjat noin kahdeltakymmeneltä vuodelta), etteivät resurssit riittäisi kaiken sen
läpikäymiseen tutkimuksen aikatauluksi määritellyssä ajassa analyysistä puhumattakaan.
Rajasin nämä kokouspöytäkirjat aineistoni ulkopuolelle, ellei niihin viittausta tule muussa
aineistossa.
Tutustuin lisäksi viiteen julkaisuun, jotka olivat kunnan virkamiesjohdossa toimivien tai
toimineiden henkilöiden tekemiä, kirjoitettu tutkimuksen ajanjaksoksi rajattuna aikana ja
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sisälsivät johtamisoppeja kyseisessä kunnassa käsittelevää tekstiä. Julkaisuista kolme oli
opinnäytetöitä ja näistä kahta käytin tutkimusaineistoni osana. Kolmannen rajasin pois,
koska se ei antanut tutkimusongelmieni näkökulmasta uutta tietoa. Tutkimusaineistoon
sisällytetyistä

opinnäytetöistä

toinen

käsitteli

tulosjohtamista

ja

toinen

toimintojohtamista. Kaksi muuta julkaisua olivat konsulttiyritysten julkaisemia ja niistä
löytyi kahden kohdeorganisaation edustajan kokemukseen perustuvaa kuvausta
johtamisoppien soveltamisesta kyseisessä kuntaorganisaatiossa.
Tutkimuksen aihealueeseen tutustuessani ja kirjallisuushakuja tehdessäni eteeni tuli
useampaan kertaan johtamista koskettavia paikallislehden artikkeleja (esim. kirjastossa ja
internetissä hakuja tehdessä maakuntakirjaston arkistokokoelman artikkeleja sekä
paikallisen kirjaston tallentamia omasta kunnasta kertovia lehtiartikkeleita). Sisällytin
aineistooni näistä artikkeleista niitä, jotka auttoivat minua löytämään vastauksia
tutkimuskysymyksiini. Kirjallinen aineisto (Taulukko 6) täydentyi ja rikastui vielä
syksyllä 2007, kun kävin toimialan omissa arkistoissa etsimässä koulutusmateriaaleja,
joita johtamisoppeja implementoitaessa oli käytetty. Samalla sain joitain seminaari- ja
hankekohtaisia tekstejä.
Taulukko 6 Kirjallisen aineiston tyypit ja niiden jakautuminen tutkimusajanjaksolle

Kirjallisen dokumenttiaineiston tyyppi

Julkaisu-/tuottamisvuosi

Tulos-/talousarvio
Kunta-/taloussuunnitelma

1988 – 2006

Tilinpäätös

1990 – 2006

Yhteistyötoimikunnan muistio
Muu kokousaineisto
Henkilöstölehti

1989 – 2006

Sanomalehtiartikkeli

1989 – 2005

Koulutus- ja seminaariaineisto

1986 – 2003

Julkaisu

1990, 2004

Opinnäytetyö

1995, 1996

1987 – 2004

Kirjallinen aineisto voi vaikuttaa laajalta ottaen huomioon, että pienet aineistot katsotaan
diskurssianalyysissa usein järkeviksi (Eskola & Suoranta 1998). Tässä tutkimuksessa,
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asetettujen tutkimusongelmien, aikaulottuvuuden ja johtamisoppien runsauden sekä
aineiston keruun kanssa rinnan kulkeneen analyysin avoimeksi jättäneiden kysymysten
ohjaamana, päädyin kuitenkin keräämään aineistoa tässä laajuudessa. Tosin kustakin
kirjallisesta aineistodokumentista vain osia valikoitui tutkimusprosessin aikana
varsinaisesti analysoitavaksi aineistoksi (vrt. Suoninen 1999).
Haastatteluaineisto
Valmiiden aineistojen lisäksi keräsin haastatteluaineistoa saadakseni moniäänisemmän
kuvan tutkimastani ilmiöstä. Haastateltavien valintaperusteina olivat:
1) Omakohtainen kokemus/tieto
-

Haastateltavalla on tietoa/omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä
tutkimuksen kohdeorganisaatiossa

2) Sijoittuminen organisaatiohierarkiassa
-

Haastateltavien joukossa on edustajia organisaatiohierarkian kaikilta
tasoilta: ylin johto, keskijohto, lähijohto sekä työntekijät

3) Organisaatiossa työskentelyn kesto ja ajankohta
-

Haastatelluissa on niitä, jotka ovat työskennelleet organisaatiossa
ajallisesti koko tarkastelujakson ajan ja/tai haastateltavien työssäoloaika
organisaatiossa jakaantuu niin, että se kokonaisuudessaan edustaa
tarkasteluajanjaksoa 1980-luvulta vuoteen 2007

4) Sijoittuminen sosiaali- ja terveystoimen vastuualueiden mukaan
-

Haastatelluissa

on

edustajia

kaikilta

sosiaali-

ja

terveystoimen

vastuualueilta (terveyspalvelut, vanhuspalvelut, mielenterveyspalvelut,
sosiaalipalvelut)
5) Avainhenkilöksi tunnistaminen
-

Haastateltuihin kuuluu niitä, jotka on tunnistettu avainhenkilöksi jonkin
johtamisopin kannattajana, ylläpitäjänä tai uuden opin ”tuojana”

Oletin, että tutkimusongelmien valossa voisin saada näillä eri konteksteja huomioivilla
valintaperusteilla ”ongelman ratkaisuani” parhaiten tukevaa aineistoa muun muassa
johtamisoppien leviämisprosessin ja rakentumisen suhteen. Avainhenkilöistä sain viitteitä
kirjallisista dokumenteista ja haastattelujen edetessä myös haastatelluilta.
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Kysyin suostumusta haastateltavaksi 27 henkilöltä, joista yksi kieltäytyi suoraan
tutkimuksen aiheen vuoksi. Kahteen henkilöön en saanut heti yhteyttä ja yhteyden
saatuani heillä oli vaikeuksia järjestää sopivaa haastatteluaikaa, joten he jäivät pois
haastateltujen joukosta. Näin haastateltujen määräksi muodostui 24 henkilöä.
Tarkasteluajanjaksolla 1980-luvun puolivälistä vuoteen 2007 haastateltujen asema sekä
sijoittuminen organisaatiossa ovat muuttuneet useampaan kertaan. Useimmiten muutos
on ollut siirtymistä organisaatiohierarkiassa ylöspäin henkilöstöstä lähijohtoon ja
keskijohtoon, mutta myös poikittaista siirtymistä organisaatioyksiköstä toiseen on
tapahtunut. Kokonaisuudessaan haastatelluilla oli omakohtaista kokemusta työskentelystä
organisaatiossa vuodesta 1985 lähtien tarkasteluajanjakson loppuun eri rooleissa,
organisaation eri tehtävissä ja eri vastuualueilla (Kuvio 21), joten heillä voi tulkita olevan
laajaa kontekstuaalista kosketuspintaa organisaatioon.

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

haastateltujen asema organisaatiossa
tarkasteluajanjaksolla
2

4
5

5
4

8
5

8

2

4

5

2
1

3

4

1985-1994

1995-1999

2000-2007

poliittinen johto
henkilöstö
lähijohto
keskijohto
ylinjohto

Kuvio 21 Haastateltujen asema organisaatiossa tarkasteluajanjaksolla

Ensimmäiset seitsemän haastattelua tein keväällä 2006. Näistä yhden haastattelun
tallennus epäonnistui, joten jätin sen pois haastatteluaineistosta. Vuoden 2007 aikana
haastattelin vielä kahdeksaatoista henkilöä niin, että viimeiset haastattelut ovat
joulukuulta 2007. Toisella kierroksella epäonni nauhoituksen suhteen jatkui: menetin
kolme haastattelua, kun mikrofoni oli lakannut toimimasta. Näitä epäonnistuneita,
muistini varaan jääneitä, haastatteluja en ottanut aineistoon, joten onnistuneita
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haastatteluja kertyi kaksikymmentä. Haastattelujen yhteenlaskettu kesto oli 1015
minuuttia eli 16 tuntia 55 minuuttia ja litteroituna haastatteluaineiston laajuudeksi tuli
(rivivälillä 1 ja fontilla 12) 239 liuskaa.
Haastattelumuotona käytin teemahaastattelua, joka on lomakehaastattelun ja avoimen
haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa tutkija on miettinyt ennakkoon teemat, jotka
hän

käsittelee

kaikkien

haastateltavien

kanssa.

(Hirsjärvi

&

Hurme

2001)

Haastattelutilanteessa on kuitenkin liikkumavaraa niin, että esimerkiksi teemojen järjestys
voi vaihtua haastateltavan esiin nostamien asioiden mukaan. Kun tutkimuksen
epistemologia pohjautuu sosiaaliseen konstruktivismiin, olisi johdonmukaisempaa puhua
myös haastattelujen yhteydessä tiedon tuottamisesta eikä keräämisestä. Tällä ymmärrän
sitä, että haastattelutilanne on vuorovaikutustilanne, jossa tutkija voi vaikuttaa joko
tiedostaen tai tiedostamattaan tapaan, joilla asioita merkityksellistetään. Pyrin
pitäytymään haastattelutilanteessa mahdollisimman ”objektiivisena” niin, että se mitä
haastateltava kertoisi, olisi hänen kokemusmaailmastaan ja hänen käsityksistään käsin
lähtöistä.
Teemarungon ohella käytin ensimmäisissä haastatteluissa myös aikajanapiirrosta
haastattelun

jäsentäjänä

johtamisoppeja

ja

ensimmäisissä

muistinvirkistäjänä.
lukemissani

Piirros

kirjallisissa

perustui

siihen,

aineistoissa

–

mitä

lähinnä

talousarvioteksteissä – oli esiin noussut (Kuvio 22).

Prosessijohtaminen, BPR
(uudelleen suunnittelu)
Tasapainotettu tuloskortti,
Tulosjohtaminen
Toimintojohtaminen,
Balanced Scorecard
ABM, ABC
1985
1990
1995
2000
2006
Laatujohtaminen,
TQM

Benchmarking

Resurssijohtaminen
Arvojohtaminen

Oppiva organisaatio
Tiimit
Verkosto- ja
kumppanuusjohtaminen

Kuvio 22 Ensimmäisten kirjallisten dokumenttien pohjalta esiinnousseita johtamisoppeja aikajanalla
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Vuoden 2007 haastatteluissa aikajana oli jo piirtynyt muistiini niin, että luovuin
piirroksesta. Kysyin kuitenkin haastateltavilta niistäkin aikajanalla olleista opeista joita
he eivät muuten tuoneet esiin.
Aineiston keruu, analyysi ja raportointi ovat kulkeneet osittain rinnakkaisina koko
tutkimusprosessin ajan. Vuoden 2008 alussa, haastatteluaineistojen ollessa kokonaan
litteroitu, käytettävissäni oli koko tutkimusaineisto ja siinä vaiheessa analyysi ja tulkinta
kaikkien tutkimuskysymysten osalta alkoivat saada muotoaan.

3.4 Aineiston analyysi
Olen kuvannut, analysoinut ja tulkinnut tekstien kautta johtamisoppeja ja niiden
tuloreittejä organisaatioon, leviämisprosessia, johtamisoppien diskursiivista rakentumista
kontekstissaan ja johtamisoppeja kontekstinsa rakentajina. Ensimmäisillä lukukerroilla
talvella 2006 luin aineistoani pääasiassa faktanäkökulmasta (realistisella lukutavalla) ja
etsin vastausta kysymyksiin: mitä johtamisoppeja teksteissä näyttäytyy ja mitä kautta
(välittävät tahot) opit ovat tulleet organisaatioon. Faktanäkökulmalle on ominaista, että
teksteistä välittyvää tietoa pidetään sellaisenaan hyödyllisenä eikä sitä, miten tieto
esitetään. Tässä vaiheessa luin tekstejä esiymmärryksen avulla – toisin sanoen aikaisempi
tietoni johtamisopeista ohjasi taustalla tätä vaihetta (Alasuutari 2001). Kirjasin samalla
tutkimuksen ajanjakson käsittävälle aikajanalle teksteistä esiin nousseita johtamisoppeja
ilmaantumisajankohtansa mukaiseen järjestykseen (Kuvio 22).
Johtamisoppien diskursiivisen tarkastelun aloitin etsimällä vastausta kysymykseen: Miten
johtamisopeista ja -opeissa puhutaan? Analysoin tässä niitä järjestelmällisesti toistuvia
tapoja (Mills 1997), joilla kussakin johtamisopissa merkityksellistetään ”maailmaa”.
Huomioin myös erontekoa, joilla oppeja ylivertaistettiin suhteessa vanhaan ja samalla
oikeutettiin niiden käyttöönottoa organisaation johtamisoppeina.
Lähdin purkamaan näitä toistuvien puhetapojen kokonaisuuksia (johtamisdiskursseja)
elementeiksi, joista ne olivat rakentuneet. Tämä vaihe kulki osittain rinnan ja yhteen
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kietoutuneena seuraavan vaiheen kanssa, jossa etsin vastausta kysymykseen, miten
johtamisopit (diskursseina) ovat rakentuneet kontekstissaan. Oppien rakentumisen
tarkastelun rajasin analyysin aikana tapahtuvaksi tekstin tasolta pääasiassa suhteessa
kahteen kontekstiin, joita olivat aika ja muut opit. Rajaus oli pakko tehdä työmäärän
kohtuullistamiseksi, mutta joitain esimerkinomaisia viittauksia muihinkin konteksteihin
on esitetty, kuten paikallinen konteksti (tulosyksikkökohtainen variointi) ja talous (1990luvun alun lama tulosjohtamisen taustana). Oppien rakentuminen suhteessa aikaan ja
muihin oppeihin näyttäytyi painotuksen ja huomion keskipisteen muuttumisena ajan
kuluessa ja eri oppien elementtien kerrostumisena (sedimentoituminen) uusiksi
rakenteiksi.
Tähän

asti

kuvaamani

diskursiivinen

analyysi

on

tapahtunut

Faircloughin

analyysikehikkoon viitaten pääasiassa tekstin ja diskurssikäytäntöjen ulottuvuudella.
Etsiessäni vastauksia neljänteen tutkimuskysymykseen: Miten johtamisopit ovat
rakentaneet kontekstiaan, tulen sosiokulttuuristen käytäntöjen ulottuvuudelle. Tässä otan
tarkasteluun diskursiivisen ohella myös ei-diskursiivisen, materiaalisen kontekstin.
Tämän analyysivaiheen ”kehikko” muotoutui aineistosta käsin johtamisdiskurssien
elementtejä ja niiden rakentumista analysoidessa seuraavanlaiseksi:
1. puheen ja kielen taso
2. organisaatiorakenteiden taso
3. työmenetelmien ja käytäntöjen taso
4. kyseenalaistamaton taso, johon johtamisdiskurssin vaikutus ei yllä
Kysymys siitä, miten johtamisoppien leviäminen organisaatiossa on tapahtunut, kulki
muiden kysymysten ohessa koko analyysivaiheen ajan. Vastaus rakentui samoin pala
palalta analyysin edetessä oppeja välittävien tahojen ja oppien diskursiivisten elementtien
tunnistamisesta siihen, miten nämä elementit näyttäytyivät teksteissä, miten jotkut
diskursiiviset elementit korostuivat ja jotkut jäivät teksteistä pois tai esiintyivät erilaisina
versioina.

Näin

johtamisoppien

leviämisprosessi

avautui

translaationa

eli

kääntämisprosessina johdon puheen tasosta muun henkilöstön puheeksi ja käytännöiksi
vuorovaikutuksessa toimijoiden sekä muiden kontekstuaalisten tekijöiden kanssa.
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Johtamisdiskurssien

keskeisiä

elementtejä,

diskurssien

tuloa

organisaatioon,

leviämisprosessia, rakentumista kontekstissaan ja kontekstin rakentumista analysoin
aineistolähtöisesti.

Empiriasta

nousseiden

jäsennysten

vertailua

aikaisempaan

teoriatietoon on kuitenkin tapahtunut jo analyysivaiheessa. Tältä osin voidaan puhua
myös teorian ja empirian iteratiivisuudesta, abduktiivisesta päättelystä, joka lähtee
empiriasta, mutta käy vuoropuhelua teorian kanssa. Tässä tulkinnan syveneminen ja
vakiintuvien piirteiden hahmottuminen tapahtuu kierroksittain etenevien vaiheitten
kautta. Tulosten tarkastelussa yhteenveto ja johtopäätökset -luvussa olen ottanut
aikaisemman tutkimuksen näkyvämmin esiin ja tarkastellut tässä tutkimuksessa
tekemiäni tulkintoja aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjen tulkintojen valossa (Kuvio 23).
(Jokinen & Juhila 1991, Eskola & Suoranta 1998)
Empiirinen viitekehys

Teoreettinen
Aineiston
keruu

Aineiston
lukeminen

Luokittelu
Sijoittaminen
asia-, aika-, ym
kontekstiin

Tulkinta
kontekstissaan

Tulosten
tarkastelu,
johtopäätökset
viitekehys

Teoreettinen viitekehys
Kuvio 23 Tutkimuksen kulku

3.5 Tutkimuksen luotettavuus
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetyt validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet eivät
sellaisenaan sovi kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin perustaksi (Eskola
& Suoranta 2000). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on käytetty
käsitteitä

vastaavuus

(totuudellisuus),

sovellettavuus

(siirrettävyys),

pysyvyys

(vahvistettavuus), neutraalisuus (uskottavuus) (Lincoln & Guba 1985, 39 - 43) ja
hedelmällisyys (Potter & Wetherell 1987).
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Tutkimuksessa

luotettavuuden

luotettavuuteen

ja

siihen,

arviointi

miten

kohdistuu

johdonmukaisen

koko

tutkimusprosessin

kokonaisuuden

(koherenssi,

yhtenäisyys) tutkijan tekemät teoreettiset, menetelmälliset ja tulkinnalliset valinnat
muodostavat.

Se,

miten

tutkija

pystyy

perustelemaan

tekemiensä

valintojen

paikkansapitävyyttä ja osoittamaan niiden merkityksen tutkimukselle, luo koherenssia
tutkittavan ilmiön, tutkijan tulkintojen ja vallitsevien teorioiden välille.
Vastaavuus (totuudellisuus)
Tutkimuksen luotettavuudelle on tärkeää se, miten aineistoa analysoidaan ja tulkitaan
(Jokinen & Juhila 1991). Tutkijan on pystyttävä osoittamaan, että tutkimuksessa tuotetut
tulkinnat (kuten diskurssit) vastaavat alkuperäisiä konstruktioita näistä todellisuuksista.
Tutkimuksen sisäisen koeteltavuuden käsitettä on käytetty tarkasteltaessa aineiston
tulkinnan pätevyyttä tutkimusasetelman valossa. Tähän liittyy se, miten selkeästi tutkija
pystyy kertomaan tulkintaa ohjaavat periaatteet, joilla tutkimuksessa on päädytty
saatuihin tuloksiin. Johtamisoppien leviäminen, rakentuminen ja vaikutukset ovat abstrakti
ilmiö, jonka empiirinen tutkiminen ja tuloksiin johtaneen analyysi- ja tulkintaprosessin selkeä
esittäminen ovat haastavaa. Tässä tutkimuksessa olen kuljettanut lukijaa alkuperäisten

aineistokatkelmien kautta polkuja, joilla olen tulkintani tehnyt. Katkelmien runsaus
saattaa tuntua lukijasta puuduttavalta jaarittelulta. Tiiviimpi esitystapa olisi ollut
lukijaystävällisempää, mutta ratkaisu on tehty luotettavuuden ja diskurssianalyyttisen
lähestymistavan ehdoin.
Pysyvyydellä luotettavuuden arvioinnissa tarkoitetaan sitä, minkä verran tehdyt tulkinnat
saavat tukea muista tutkimuksista tai triangulaatiosta. Tässä tutkimuksessa on käytetty
aineistotriangulaatiota niin, että haastatteluaineisto sekä täydentää että tukee kirjallista
aineistoa.
Aineistojen luotettavuus
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineistojen arvioinnin perusteena ei ole aineiston
koko tai edustavuus perusjoukkoon nähden, kuten kvantitatiivisen tutkimuksen otantoja
arvioitaessa. Aineisto on näyte tutkittavan ilmiön todellisuudesta, eikä mikään aineisto
itsessään ole toista ”oikeampaa” tai aidompaa todellisuuden kuvausta. (Jokinen & Juhila
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1991) Haastattelujen ongelmana on perinteisessä tutkimuksessa pidetty vastaajien
lausuntojen totuudenmukaisuutta. Diskurssianalyysissa tämä ei ole ongelma, koska
haastatteluselonteot ovat sosiaalisen todellisuuden osia aivan kuin muutkin selonteot.
(Jokinen & Juhila 1991)
Koska diskurssit rakentuvat kontekstissaan, kiinnitin haastateltavien valinnassa huomiota
heidän

jakaantumiseensa

kohdeorganisaatiossa

mahdollisimman

laajasti

organisaatiohierarkian, vastuualueen ja tarkasteluajanjakson mukaan. Virkamiesjohdon ja
henkilöstön edustajien lisäksi haastattelin luottamushenkilöjohtoon kuuluvia. Näin
tavoitin laajemmin erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa, eri aikoina rakentuneita
diskursseja. Näiden eri konteksteja huomioivien valintaperusteiden kautta sain
moniäänisempää, ongelman ratkaisuani parhaiten tukevaa aineistoa muun muassa
johtamisoppien leviämisprosessin ja rakentumisen suhteen. Jotkut henkilöt olivat
tunnistettavissa jo kirjallisten aineistojen perusteella avainhenkilöiksi johtamisoppien
välittäjänä, kannattajana, soveltajana tai ylläpitäjänä niin, että heidän haastattelunsa
rikastuttivat erityisesti aineistoa. Kirjalliset dokumentit edustivat samoin erilaisia
keskustelun kenttiä. Talous- ja toimintasuunnitelmat toivat esiin ”viralliset” diskurssit,
joiden lisäksi yhteistyötoimikunnan, henkilöstölehden ja paikallisen sanomalehden
teksteistä avautui diskurssien rakentuminen erilaisissa konteksteissa.
Neutraalisuus, uskottavuus
Subjektivismin lähtökohdista käsin tutkija on yhtä aikaa tulkitsija ja myös tutkittavasta
kohteesta käytävään keskusteluun osallistuja. Tutkijan on oleellista tiedostaa se, että oma
subjektiivisuus vaikuttaa koko tutkimusprosessiin, vaikka pyrkimyksenä on olla neutraali
ja puolueeton. Olen tiedostanut tämän ja pyrkinyt reflektoimaan koko tutkimusprosessin
ajan sitä, ohjaavatko minua tulkintojen tekemisessä omat käsitykset vai aineistosta
nousevat tutkittavien käsitykset ja merkitykset. Olen pyrkinyt reflektiiviseen arviointiin
myös käyttämieni konstruktioiden mahdollisista vaikutuksista käytäntöihin. (Jokinen ym.
1993, Eskola & Suoranta 2000)
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Olen

ollut

aikaisemmin

käytännön

työn

kautta

kosketuksissa

tutkimukseni

kohdeorganisaatioon. Tiedostin tätä tutkimusta tehdessäni työskenteleväni tietynlaisen
esiymmärryksen varassa. Pyrin analyysivaiheessa sulkemaan pois etukäteisorientaationi
asiaan ja pysymään mahdollisimman pitkälle tekstissä. Pohdin myös sitä, minkä verran
uusinnan vanhoja kategorioita ja konstruoin tulkintani totutulla tavalla. Koska tulkintojen
luotettavuutta ei voida todentaa tilastollisin menetelmin ja voidaan ajatella, että
tutkittavasta aineistosta olisi voitu päätyä muunkinlaiseen tulkintaan, olen pyrkinyt
aukikirjoittamaan

tulkintojen

perustelut

niin,

että

ne

avautuisivat

lukijalle

ymmärrettävinä.
Sovellettavuus (siirrettävyys, suhteuttaminen)
Kun tutkimuksen kohteena on yksi kuntaorganisaatio ja syvällisemmin sen sosiaali- ja
terveystoimi, ei tuloksia voi sellaisenaan yleistää muihin konteksteihin. Suonisen (1997)
mukaan tulokset voivat kertoa havainnollisesti siitä, mikä on kulttuurisesti mahdollista.
Alasuutari (2001) toteaa, että laadullisen tutkimuksen yhteydessä on osuvampaa puhua
suhteuttamisesta kuin yleistämisestä. Tulkitsevan tutkimuksen voima ja vaikuttavuus
perustuu näin ollen sen kykyyn tuoda tutkittavana oleva ilmiö yksityiskohtaisemman
tarkastelun kohteeksi. Tutkimusaineiston laaja kuvailu auttaa lukijaa päättelemään, missä
määrin saatuja tuloksia voi soveltaa muualle. Tulkintojen abstraktiotason noustessa
niiden yleistettävyys lisääntyy (Eskola & Suoranta 2000). Näin myös tässä tutkimuksessa
teoreettisella tasolla tehtyjä tulkintoja voidaan verrata muiden tutkimusten tuloksiin ja
tulkintoihin.
Hedelmällisyys
Tutkimuksen eräänä perustehtävänä on uuden tiedon tuottaminen. Tulkinnallisen
paradigman

tutkimuksessa

korostetaan

totunnaisuudesta

poikkeamista,

uusien

näkökulmien löytämistä ja tutkimuksen kentän hahmottamista uudella tavalla nostamaan
esiin uusia tutkimusongelmia ja kysymyksiä. Siitä, miten tutkimus on pystynyt luomaan
uusia näkökulmia ja selityksiä tutkimuksen kohteena olleesta ilmiöstä, käytetään käsitettä
hedelmällisyys. Hedelmällisyyttä pidetään yhtenä tutkimuksen luotettavuuden mittana.
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Uusien näkökulmien löytäminen voi olla myös tuttujen ja itsestään selvien asioiden esille
nostamista. (Potter & Wetherell 1987)
Tässä tutkimuksessa on nostettu esiin diskursiivisen lähestymistavan mahdollistamana
muun muassa organisaation moniäänisyyttä ja vallitsevien puhetapojen valtaa määrittää,
mikä

on

tärkeää.

Uutuusarvo

on

lähinnä

uuden

julkisjohtamisen

yhden

ilmenemismuodon, johtamisoppien leviämisen, rakentumisen ja seurausta tuottavan
luonteen tarkastelu yksittäisen kuntaorganisaation tasolla. Samalla on tehty näkyväksi
vaihtoehtoisia puhetapoja ja kuntaorganisaation ”kyseenalaistamattomia totuuksia”.
Voidaan tietysti kysyä, olisiko ollut hedelmällisempää rajata tutkimus pienempään
kokonaisuuteen tutkimusongelmien tai aikakontekstin suhteen niin, että ilmiön
tarkastelussa olisi päästy vielä syvemmälle.
Tutkimuksen

antia

tieteelliseen

keskusteluun

käsitteellistäminen

translaation

eli

kuntaorganisaation

tasolla

johtamisoppien

diskursiivisten

elementtien

ja

ovat

kääntämisen

sedimentoitumisena

johtamisoppien

käsitteen

rakentumisen
paikalliseksi

kautta

leviämisen
yksittäisen

tarkastelu

oppien

johtamisdiskurssiksi.

Tutkimus valaisee suomalaisia kuntia laajempana kontribuutiona johtamisoppien
kääntämisen problematiikkaa ja sedimentoitumisilmiötä, mitä voidaan pitää myös sen
antina kansainväliselle tutkijayhteisölle.
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4 JOHTAMISOPIT KUNTAORGANISAATIOSSA
4.1 Tulosjohtamisen aika 1985 – 1995
Tulosjohtaminen oli tutkimuksen kohdeorganisaatiossa vallitseva johtamisdiskurssi
ajanjaksolla 1985 – 1995. Tulosjohtaminen tuli johtamispuheeseen aikana, jolloin kunnan
talous oli kriisiytynyt menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kunnan väkiluku oli
vähentynyt

1970-luvulta

suhdannevaihtelujen

lähtien.

kuin

Työvoimatarpeen

teollisuuden

väheneminen

rationalisointikehityksen

niin

talouden

vuoksi

vaikutti

asukasluvun kehitykseen sekä talouteen. Väestön ikärakenteen muutos syntyvyyden
laskiessa ja ikääntyvien määrän lisääntyessä oli samalla voimakasta.
Asukasluvun vähenemisen ja työttömyyden kasvun ohella valtiollisen tason poliittiset ja
lainsäädännölliset päätökset lisäsivät kunnan talouden tasapainossa pysymisen ja
sopeuttamisen

haastavuutta.

Näitä

muutoksia

olivat

muun

muassa

valtion

rahoitusosuuden pieneneminen ja valtionosuusjärjestelmän uudistus menoperusteisesta
laskennalliseksi (Kuntien valionosuuslaki 688/1992) sekä lakisäätäisten velvoitteiden
kasvu (Valtiovarainministeriö 1998). Kuntaorganisaation haasteena oli toiminnan
sopeuttaminen supistuvaan sekä rakenteellisesti muuttuvaan väestö- ja rahoituspohjaan.
Muuttotappio, väestön väheneminen ja väestöpohjan rakenteellinen muuttuminen
muuttivat myös kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta
ja rahoituspohjaa. Kunnan sosiaali- ja terveystoimen ongelmaksi oli 1980-luvulla noussut
lisäksi lääkäripula, joka helpottui hetkellisesti 1990-luvun alkupuolella, mutta paheni
uudelleen vuosikymmenen puoliväliin tultaessa.
Kunnan virkamies- sekä luottamushenkilöjohdon keskuudessa alkoi 1980-luvun
alkupuolella vakiintua puhe muutoksen välttämättömyydestä kuntaorganisaatiossa.
Muutosajureiksi johto nimesi väestöön liittyvät tekijät, kuten väestön vähenemisen,
ikärakenteen muutokset ja työllisyyden kehityksen. Muutosajurit pysyivät teksteissä
samoina seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa.
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”…toiminnan ja organisaation sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin on
välttämättömyys. Asukasluku, ikärakenne ja työllistettyjen osuus muuttuvat.
(kunnan) on muututtava mukana.” (Henkilöstölehti 4-5/1991)
Johtaminen nähtiin ensimmäisenä konkreettisena kohteena ja välineenä, jonka kautta
muutkin tarvittavat muutokset aikaansaataisiin. Näin uudelle johtamisopille oli tilausta
vallitsevan hierarkkisen ja autoritäärisen johtamisen uudistajana.
”Miust tuntuu, et sillosesta tilanteesta, sieltä niin kun ees löyty jonkinlainen
johtamisjärjestelmä, et se lähti sieltä semmosesta autoritääri-, tai hierarkkisesta
systeemistä se lähti kuitenkin tämmöseen systeemiin, ja asetettiin tavotteita, et se
perustu sit niin kun tavotteellisuuteen, et oli niin kun yleensäkin joku järjestelmä.”
(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Kuntaorganisaation ja johtamisen ongelmat näyttäytyivät yksittäistä kuntaa laajempina,
koko julkisen sektorin ongelmina. Puhe tehottomasta julkisesta sektorista ja tehokkaasta
yksityissektorista sai jalan sijaa niin, että oppia tehokkuuden parantamiseksi lähdettiin
hakemaan yksityiseltä sektorilta. Yksityinen toiminta ymmärrettiin lähtökohtaisesti
kustannustehokkaammaksi julkiseen toimintaan verrattuna.
”…oli tämmönen luulo, ett kaikki kunnan tekeminen on kalliimpaa kuin yksityisen
palveluntuottajan ja jos halutaan kustannuksia karsia, niin siirretään
ostopalveluks joku homma.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Valtion

tasolla

muutossuunta

tehokkuuden

lisäämiseksi

ja

kuntapalvelujen

parantamiseksi oli tuohon aikaan säätelyn ja normiohjausjärjestelmän purkaminen ja sitä
kautta vallan ja vastuun delegointi kuntiin päin. Kunnallisen itsehallinnon ja johtamisen
vahvistamispyrkimys konkretisoitui lakiin vapaakuntakokeilusta, mikä mahdollisti
organisaatiorakenteiden

sekä

johtamis-

ja

päätöksentekoprosessien

vapaamman

kuntakohtaisen uudistamisen.
”Kokemusten saamiseksi siitä, miten voidaan vahvistaa kunnallista itsehallintoa,
lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, kehittää kunnallishallintoa
paikallisia oloja nykyistä paremmin vastaavaksi, käyttää kuntien voimavaroja
nykyistä tehokkaammin sekä parantaa kunnallisia palveluja, järjestetään
vapaakuntakokeilua sen mukaan kuin siitä tässä laissa säädetään.” (Laki
vapaakuntakokeilusta, 718/1988 1§)
Tutkimuksen kohteena olevan kunnan päättäjät päätyivät hakemaan valtiolta lupaa
osallistua vapaakuntakokeiluun. Valtioneuvosto valitsikin tämän kunnan yhdeksi niistä
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viidestäkymmenestä kuudesta kunnasta, jotka otettiin vapaakuntakokeilun piiriin
(Valtioneuvoston päätös vapaakuntien valinnasta, 1082/1988 1§).
”… entisellä toimintatavalla ei pystytä vastaamaan tuleviin haasteisiin. Jouduttiin
kyseenalaistamaan vallitsevat toimintatavat ja järjestelmät sekä lähdettiin
opettelemaan tulosjohtamisen alkeita. Kiristyvä talous ja taloudellisen
liikkumavaran kaventuminen koettiin todellisena uhkana samalla kun kunnan
hallinto yhä enemmän etääntyi kuntalaisista. Tulosjohtamisjärjestelmän
käyttöönotto ja osallistuminen vapaakuntakokeiluun osoittavat, että kunnan johto
todella kyseenalaisti käytössä olleen hallintomallin ja ryhtyi uudelleenarvioimaan
koko toimintansa tarkoitusta ja miettimään, millaisen kunnan kuntalaiset
tulevaisuudessa haluavat.” (Opinnäytetyö 1)
Näin vapaakuntakokeilu ja tulosjohtaminen haastoivat vanhan johtamis- ja hallintomallin
valta-aseman ja kuntaorganisaatio lähti sopeuttamaan toimintaansa kasvun vuosista
niukkenevien voimavarojen aikaan uusin opein.

4.1.1 Tulosjohtamisdiskurssin tulo johtamispuheeseen ja
leviäminen organisaatiossa
Tulosjohtamisen oppi saavutti kuntaorganisaation konsulttien sekä muiden oppia
soveltaneiden

kuntien

kautta

virkamiesjohdon

verkostoissa

ja

tapaamisissa.

Konsulttiyritys A oli tuotteistanut tulosjohtamisen myytäväksi tuotteeksi ja markkinoi sitä
henkilökohtaisin kontaktein kuntiin.
”Oliko -84 tai -85 tuli (konsulttiyritys A) uutena konsulttifirmana markkinoimaan
tulosjohtamista kuntiin. Ja (kunta) päätti valita sillon johtamisjärjestelmäkseen
tulosjohtamisen.” (Haastattelu, ylempään johtoon kuuluva)
Tulosjohtamista oli sovellettu jo joissakin lähialueiden kunnissa ja näiden kuntien
edustajat toimivat opin leviämisen väylinä puhuessaan saaduista kokemuksista
myönteiseen sävyyn.
”Monissa muissakin kunnissa oli meneillään samantyyppisiä teknisten virastojen
kehittämishankkeita. (Kuntaan) valittiin lähinnä (kunta A:n) ja (kunta B:n)
teknisten virastojen kokemusten pohjalta kehittämisen menetelmäksi
tulosjohtaminen ja konsultiksi (konsulttiyritys A).” (Julkaisu 1)
Henkilötasolla
puolestapuhuja.

teknisen

toimen

Ylimmästä

toimialajohtaja

johdosta

oli

merkittävä

henkilöstöpäällikkö

näki

tulosjohtamisen
tulosjohtamisen
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mahdollisuutena ja vähitellen oppi sai näiden ”agenttien” myötävaikutuksella lisää
kannatusta kunnan johtoryhmän keskuudesta eri toimialojen johtoryhmiin.
”Se miten se tapahtu niin se tapahtu tietysti ensin, johtoryhmän.. Sillon ku
puhutaan teknisest toimesta niin johtoryhmän, kautta. Minkä jälkeen se sit niinku,
laajeni keskijohtoon ja sitä kaut sitte, pikku hiljaa koko organisaatioon. Sil tavalla
et koko organisaatio kävi sit sen, tulosjohtamisvalmennuksen, ainaki jollain
tasolla niin läpi. Se oli, jos sitä nyt mitä niin, se oli kolmen neljän vuoden,
kehittämisprojekti.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Opin implementointi laajemmin kuntaorganisaatioon vaati merkittäviä panostuksia, jotka
eivät olleet mahdollisia ilman virallisia päätöksiä ja poliittisen johdon enemmistön tukea.
Luottamushenkilöjohdon

kannatuksen

saamiseksi

virkamiesjohto

järjesti

ensin

informaatiotilaisuuden, jossa luottamushenkilöitä perehdytettiin oppiin.
”Luulen et se 84 on tämmönen noin-vuosi se voi olla 83, mut tuskin 85…siinä oli
järjestetty sit tämmönen, yleinen.. esittely siit tulosjohtamisest tohon siihenaikasen
kauppaoppilaitoksen auditorioon. Siihen on pyydetty mun mielestä (kunnan)
luottamushenkilö- ja virkamiesjohto ja oikeestaan siellä oli melkein 200 henkee,
elikkä siellä oli toimialojen johtoryhmät paikalla...” (Haastattelu, ylimpään
johtoon kuuluva)
Tulosjohtamista koskevan tiedon lisäksi luottamushenkilöjohdon tuli vakuuttua siitä, että
opin avulla oli saavutettavissa merkittäviä parannuksia entiseen järjestelmään verrattuna.
Tämä vaati asian kypsyttelyä ja käsittelyä useampaan kertaan. Virkamiesjohto järjesti
valtuustolle

seminaareja

”nykyjärjestelmän

heikkouksista”

ja

”yleissuunnasta

parempaan”.
”Iso pyörä” käynnistyy hitaasti, mutta kerran kunnolla pyörähtäessään sitä ei
pysäytä hevillä mikään.
- … valtuusto ensin tietoiseksi (seminaarit) nykyjärjestelmän heikkouksista.
Osoitetaan yleissuuntaus parempaan. Kypsytetään asiaa (tarpeeksi
istuntoja korpihotellissa).
- Joka yhteydessä haetaan sitoutumista”
(Luentorunko tulosjohtamisen implementoinnista, hallintopalvelukeskus
1989)
Ylimmän johdon tuki ja poliittinen päätös legitimoivat tulosjohtamisen viimein kunnan
viralliseksi johtamisjärjestelmäksi. Kunnanhallitus asetti tavoitteeksi, että kunnan kaikki
hallintokunnat ja koko henkilöstö ovat saaneet TUJO-perusvalmennuksen vuoden 1989
loppuun mennessä. (Kunnanhallitus 1987)
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Koulutusvaihe ja opin leviäminen puheen tasolla
Tulosjohtaminen oli ensimmäinen tutkimuksen kohteena olevan kunnan organisaatioon
yritysmaailmasta selkeänä tuotteena tuotu johtamisoppi. Siihen liittynyt koulutus oli
myös ensimmäinen systemaattinen johtamiskoulutusohjelma kohdeorganisaatiossa. Sitä
ennen johtoporras oli käynyt yksittäisillä, esimiehille suunnatuilla kursseilla.
”…miun mielestä ensimmäist kertaa ruvettiin puhumaan siellä -80 luvun
puolvälissä niin, yleisesti ottaen johtamisen opeista kunnassa. Kyllähän
yritysmaailmassa oli käyty ties minkä näkösiä johtamisoppeja jo sitä ennenkin
läpi. Trendit oli vaihellu kovastikin, mutta kunnassa mie en muista et tääl ois
johtamisopeista puhuttu, ei ollu ainakaan minkään näkösiä esimieskoulutuksia,
johtajakoulutuksia ei, ei mitään sen tyyppistä. Että jos muis koulutuksis käytiin
niin
jollain
Kaupunkiopiston
esimieskoulutuskurssilla.”
(Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Tulosjohtamisen koulutus- ja valmennusvaihe muodostui vuodesta 1985 - 1989
kestäneeksi toimialoittain vaiheistetuksi prosessiksi. Tekninen virasto oli ensimmäinen ja
sosiaali- ja terveysvirasto toinen toimiala, jossa tulosjohtamista lähdettiin soveltamaan.
Vuosikymmenen vaihteeseen mennessä lähes kaikki yksiköt ja henkilöt olivat läpikäyneet
perusvalmennusprosessin (Yhteistyökomitean muistio 30.11.1990).
”Tulosajattelun juurtuminen edellyttää koko organisaation läpi käyvää
koulutusprosessia. Tekninen virasto aloitti prosessinsa 1984, sosiaali- ja
terveysvirasto 1986 sekä kunnanhallitus ja keskushallinto 1987. Uusina
prosesseina aloittavat 1988 sekä opetustoimen laajennettu johtoryhmä että
palolaitoksen, rakennustarkastuksen, kirjaston, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja
raittiustoimen yhdistetty johtoryhmä.” (Henkilöstölehti 6/1987)
Koulutusvaiheessa organisaation ulkopuoliset konsultit kouluttivat ensin organisaation
avainhenkilöt, joille opin siirtämisen ja ylläpitämisen vastuu myöhemmin lankesi.
Koulutus tapahtui työpaikan ulkopuolella, irrallaan arjen rutiineista ja myöhemmin opin
juurruttamista arkeen jatkettiin työpaikalla tapahtuneella valmennuksella. Panostus
tulosjohtamisen koulutukseen oli sekä ajallisesti että koulutettavien määrän mukaan laajaalainen, joten tiedon ja puheen tasolla tulosjohtaminen oli levinnyt 1990-luvulle tultaessa
jo koko organisaatioon. Seuraavien vuosien haasteeksi jäi opin kääntäminen käytännöiksi
ja merkityksiksi organisaation arkeen.
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Opin vakiinnuttamisvaihe ja kääntämisprosessi käytäntöön
Vuosista 1990 – 1992 kunnan hallintopalvelukeskus puhui ”kokeiluvuosina” tai
”vakiinnuttamisen
hallintopalvelukeskus

vuosina”
11.1989).

(Luentorunko
Tässä

tulosjohtamisen

vaiheessa

koulutuksen

implementoinnista,
aikana

syntynyt

muutosvalmius, omaksuttu tieto ja opista syntyneet käsitykset oli käännettävä
organisaation käytännöiksi. Tiedon välittäminen hyvin suunnitellun koulutusohjelman
kautta oli ollut mittava, mutta helpommin hallittavissa oleva prosessi kuin arvojen,
asenteiden ja käyttäytymisen muutos organisaation arjessa.
”Muutosvalmiudet on luotu, siirtymävaiheen arvojen, asenteiden ja
käyttäytymisen muutosta on tapahtunut ja nyt ollaan vakiintumisvaiheessa, jolloin
tulosjohtaminen olisi saatava osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Tulosjohtamisen
perusvalmennus on suoritettu läpi koko organisaation. Tulosajattelun syvyys
luonnollisesti vaihtelee. Tuskin yhdenkään palvelukeskuksen osalta voidaan olla
tyytyväisiä, mutta ”narun pää on löytynyt kerältä.” (Opinnäytetyö 1)
Vastuu tulosjohtamisprosessin etenemisestä ja käytäntöön viemisestä siirtyi 1990-luvulle
tultaessa ulkoisilta konsulteilta organisaation avainhenkilöille, sisäisille konsulteille. Oli
odotettavissa, että kritiikkiä ja vastadiskursseja nousee esiin, joten ylimmän johdon
vakuuttelun lisäksi henkilöstön ja sisäisten konsulttien vuorovaikutus käytännön tasolla
oli tärkeää.
”Työyksikön johtajan tulee löytää pieni ydinjoukko, joka ottaa vastuun prosessin
etenemisestä. Sisäisten konsulttien valmennuksen jälkeen sen tulee pystyä
pitämään intoa yllä. Syitä lopettaa koko touhu tullaan esittämään yllin kyllin.”
(Julkaisu 1)
Sisäisten konsulttien tehtävä oli järjestää edelleen koulutusta ja työpajoja, joissa
tulosjohtaminen keskustelujen sekä yhdessä työskentelyn kautta saisi työyhteisötason
sovelluksen ja merkityksen. Tässä kääntämisprosessissa palvelukeskus-, tulosalue, ryhmä ja yksilötasolla tulosjohtaminen rakentui erilaisina variaatioina.
”Et mitä siihen sitten kaikkee siinä tuota.. prosessin aikana missäkin
hallintokunnas tapahtu niin, mun mielestä se ol sitten enemmänkin niitten
hallintokunnan, tai (kunnan) toimijoitten omasta päästä syntynyttä kuin
konsulttiyritys A:sta.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Kuntaorganisaation ylimmän johdon sitoutumista tulosjohtamiseen kuvasti se, kuinka
johto puhui ja ohjeisti sekä seurasi tulosjohtamisprosessin läpiviemistä organisaatiossa.
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Johto hyväksyi myös tulosjohtamisen muunnelmat ja piti niitä tarkoituksenmukaisina,
koska toiminnan luonne vaihteli sekä työntekijä- että yksikkötasolla.
”(Kunnanhallitus) on 23.7.1990 antamassaan selvityksessä todennut, että se yhtyy
tilintarkastajien näkemykseen tulosjohtamisjärjestelmän läpiviennin ja seurannan
välttämättömyydestä. Samalla kunnanhallitus päätti kehottaa palvelukeskuksia
huolehtimaan siitä, että tulosjohtamisjärjestelmän mukaiset tulostoimenkuvat
vahvistetaan kunkin organisaation kaikilla tahoilla toiminnan tarkoitus ja laatu
kuitenkin huomioon ottaen.” (Hallintojohtoryhmä muistio 8/90)
Sisäiset

konsultit

järjestivät

tulosajattelun

kertausta

myös

henkilöstölle

ja

luottamushenkilöjohdolle yhteisesti suunnattuina informaatio- ja tietoiskuina. 1990-luvun
puoliväliä lähestyttäessä puheessa alkoi jo näkyä seuraavan opin, laatujohtamisen,
sekoittumista tulosjohtamisen kieleen:
”Tulosajattelun kertaus toteutetaan järjestämällä niin monta kolmen tunnin
kertaus- ja keskustelutilaisuutta kuin tulijoita riittää 20 henkilön ryhmiin jaettuna.
Tilaisuuden ohjelma rakennetaan seuraavien aiheiden ympärille:
 tulosajattelun kertaus
 laatu/tulosajattelu
 ihmisten kohtelu tuottavuustekijänä” (Tulosjohtamisen kehityssuunnitelma,
1993)
Tulosjohtamisen kohdalla ylimmän johdon ja muiden opin kannattajien aktiivinen ote,
sitoutuminen, rahallinen, ajallinen ja henkilövoimavarojen panostus sekä koko
tulosjohtamisprosessin koulutus-, kokeilu- ja ylläpitovaiheiden suunnitelmallisuus loivat
pohjan

opin

valta-asemalle.

Oppia

käännettiin

organisaation

käytännöiksi

ja

merkityksiksi monilla keskusteluareenoilla organisaation eri tasoilla. Seuraavassa luvussa
kuvaan tulosjohtamisen diskursiivisia elementtejä, toisin sanoen niitä käsityksiä, jotka
tulosjohtamisessa olivat vakiintuneita ja samalla keskustelun keskiössä.

4.1.2 Tulosjohtamisen diskursiiviset elementit
Tulosjohtamisen kannattajat puhuivat uudesta johtamis- ja kehittämisjärjestelmästä
perusedellytyksenä - ikään kuin ainoana mahdollisuutena - muutosten aikaansaamiseksi.
”Tulosjohtamisvalmius on todettu perusedellytykseksi (kunnan) ratkaisuille. Esim.
säädösohjauksesta ei voida luopua, jos luottamusmiesjohto ei voi ohjata
tulosjohdetun suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kautta.” (Julkaisu 1)
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Tulosjohtaminen näyttäytyi niin kattavana käytäntöön sovellettavana tuotteena, että
kaikki muutos- ja kehittämishankkeet vapaakuntakokeilusta lähtien voitiin sijoittaa sen
alle.
”Tulosjohtamisen viitekehys on niin kattava, että kaikki hankkeet voidaan
sijoittaa siihen. Vain johtamisjärjestelmän kautta ideat muuttuvat käytännön
toimenpiteiksi.” (Julkaisu 1)
Kieli, käsitteet ja tekniikat
Tulosjohtamisen koulutuksessa kieli ja käsitteet olivat sisällöllisesti keskeistä. Diskurssin
valta-asemaan pääsyn kannalta oli tärkeää, että koko yhteisö omaksui uuden kielen.
Ulkopuolinen konsultti koulutti ja valmensi työyhteisöä niin kauan, että siellä oli
omaksuttu ”tulosjohtamisen kieli”.
”Hyvä ulkoinen konsultti tarvitaan. Konsultin on oltava vielä sama niin kauan
kunnes perus-TUJO on vakiinnutettu. Vasta kun työyhteisöllä on oma ”TUJOkieli”, vahva johtamisen viitekehys, voi ottaa muita vetäjiä..’Muotosidonnaisesta’
TUJO:sta on pidettävä kiinni niin kauan, että porukka oppii tulosajattelun. Sen
jälkeen voi sallia työpaikkakohteissa sovelluksia, kunhan yhteiset asiat hoidetaan
sovitusti.” (Julkaisu 1)
Kielen ja käsitteiden lisäksi muodot ja tekniikat olivat keskeisiä tulosajattelun
rakentamisessa. Tulostavoitteiden laatiminen sekä saavutettujen tavoitteiden mittaaminen
ja seuranta olivat tulosjohtamisdiskurssin ydinsanomaa. Koulutusprosessin aikana
konsultit opettivat osallistujille teknisiä valmiuksia tavoitteiden laatimiseksi ja tulosten
mittaamiseksi.
”Siel opeteltiin näitä erilaisia menetelmiä tuloksen mittaamiseks.
Tulostavotteitten laittamiseks, tuloksen mittaamiseks ja sen seuraamiseks, eli siin
tää kolmyhteys tuli ensimäistä kertaa. Ja siel ei niinkään.. Se oli menetelmäoppia.
Ja sillon sen menetelmäopin perusteella levis sitte nämä tehtäväkuvaukset vai
oliks ne tuloskuvaukset vai millä nimellä sitä tehtiin.”(Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
Tuloskeskeisyys
Tulosjohtamisen konsultit tekivät eroa vanhaan tekemiskeskeiseen tapaan toimia
kuvaamalla sitä ”puuhasteluksi”, kun taas uudessa tuloskeskeisessä tavassa toimia
tietoisuus tuloksesta ja pyrkimys sitä kohti oli ydin.
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”Tulosajattelun ydin on pyrkiminen tuloksiin pelkän tekemiskeskeisen
puuhastelun sijasta. Tulosajattelun sisäistänyt henkilö on koko ajan tietoinen
tekemistensä vaikutuksesta työyhteisön avaintuloksiin. Tulosjohtaja ajattelee
työnsä vaikutustehoa ja pyrkii pois tehottomasta puuhastelusta etsien koko ajan
luovan laiskuuden periaatteella parempia tapoja saavuttaa tuloksensa.
Puuhastelu syö enemmän kuin tuottaa, nerokas panostus tuottaa panoksen
monisatakertaisena. Usein juuri strategisiin asioihin panostaminen tuottaa
parhaat vaikutustehot.” (Konsulttiyritys A, koulutusmateriaali)
Työn tekemisen tapojen suhteen vallitsi vapaus – keskeistä oli vain tavoitteiden
asettaminen, sovittujen tulosten saavuttaminen suunnitelluin panoksin sekä tulosten
seuranta ja arviointi.
”Ja se on hyvin yksinkertainen, konsepti mitä hän tarjos että ruvetaan puhumaan
tekemisen sijasta siitä mitä saadaan aikaan. Kyl se uppos.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
”Kun tavoiteltavista tuloksista on sovittu, keinojen suhteen vallitsee
toimintavapaus rajoina ainoastaan työyhteisön arvot ja strategiat toisaalta ja
käytettävissä olevat valtuudet ja voimavarat toisaalta.” (Konsulttiyritys A,
koulutusmateriaali)
Arvioinnin ja seurannan puolestaan mahdollisti tulosten mitattavuus ja mittaamisen
mahdollistavien mittarien ja tavoitetasojen asettaminen.
”Ja toinen puol sitä lomaketta oli semmonen että, siin oli sitten ne avaintehtävät
joissa piti onnistua ja sille asetettu mittari, millä tavalla mitataan sitä
avaintehtävässä onnistumista ja mikä oli sitte se tavoitearvo.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Henkilöstölle oli luvassa tulospalkkiojärjestelmä, jossa ”(kunnan) saamaan hyötyyn
kytketyt palkkiot ja palkankorotukset lisäävät kehittämistoimenpiteiden määrää
merkittävästi (Tulosarvio 1991).
Strateginen johtaminen ja kokonaisuuksien hallinta
Strateginen johtaminen tulosten saavuttamiseksi oli uudenlainen lähestymistapa
kuntaorganisaation johtamisessa. Konsulttiyritys A oli tuotteistanut suunnitteluvaiheen
järjestelmällisenä toistuviksi vaiheiksi tulos- ja panososineen (Kuvio 24).
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Kuvio 24 Tuloskuvaukseen vaikuttavat asiat Konsulttiyritys A:n koulutusmateriaalin mukaan

Strateginen suunnittelu lähti organisaation olemassaolon tarkoituksesta, asiakkaiden
tarpeista, organisaation sisäisten sekä ympäristötekijöiden analyysistä ja päätyi
päämäärien saavuttamiseksi tarvittavien strategioiden valintaan. Konsultit asettelivat
puheessaan strategista johtamista vastakkain vanhan johtamistavan kanssa siihen eroa
tehden:
-

”nopeaa reagointia muuttuneisiin tilanteisiin vastakohtana vanhalle hitaan
kankealle toimintatavalle.
kokonaisvaltaista sekä asioiden että ihmisten johtamista jne…” (Kuvio 25).

Kuvio 25 Kokonaisvaltainen kehittämisprosessi Konsulttiyritys A:n koulutusmateriaalin pohjalta
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Kokonaisuuksien hallinta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi oli olennaista. Hallinta
kuvattiin mahdolliseksi pääasiassa yksityiskohtaisen, organisaatiotasolta yksikkö- ja
yksilötasolle

ulottuvan

suunnittelun

kautta.

Ajankäytön

suunnittelu

eteni

vuosisuunnitelmista yksittäisen työntekijän päivittäisen työnteon suunnitteluun ja
aikavarausten siirtämiseen kalentereihin.
”Yksilötasolla suunnitellaan sekä jatkuvien, toistuvien tehtävien että
kertaluontoisten toimenpiteiden ajankäyttö (työmäärä ja ajoitus). Toistuvien
tehtävien aikatarve suunnitellaan esim. päivä- ja/tai viikko- ja/tai kuukausitasolla.
Kertaluontoiset toimenpiteet kuvataan esim. koko vuoden pituiseen
projektiaikatauluun työmäärineen. Lopuksi lasketaan työmäärät yhteen ja
verrataan suunnittelujakson kokonaistyöaikaan. Tämän jälkeen aikavaraukset
siirretään Kronoon.” (Konsulttiyritys A, koulutusmateriaali)
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen, vallan ja vastuun delegointi alaspäin
Vanhassa autoritaarisessa johtamiskulttuurissa ”päätösvalta on korkealla ja toimintaa
ohjaavat

yksityiskohtaiset

ohjeet,

joiden

noudattamista

seurataan

tarkasti”

(Henkilöstölehti 6/1987). Tämä ei tulosdiskurssin mukaan antanut sijaa henkilöstön
osaamisen hyödyntämiselle. Uudenlaisessa tuloskulttuurissa organisaation johtajat
ymmärtävät henkilöstön vastuuntuntoisiksi ja olemassa olevan kyvykkyyspotentiaalin
hyödyntämisen organisaation menestystekijäksi. Omaehtoinen työskentely ja työskentely
ryhmissä ovat kyvykkyyden käyttöön saamiseksi keskeisiä keinoja eikä työssä
suoriutumista mitata yksityisten ohjeiden noudattamisen vaan tulosten saavuttamisen
kautta.
”Luultavasti menestymiseen pitkällä aikavälillä eniten vaikuttava onnistumisen
edellytys on korkeamman kyvykkyyden kirvoittaminen kautta koko henkilöstön.
Määrällisesti suurin kyvykkyyspotentiaali löytyy varsinaisesta suoritus- eli
tulosportaasta (etulinjasta). Yleensä johtamiskulttuuri on vanhastaan ylhäältä
alaspäin suuntautuvaa, ja olettaa vain esimiehillä olevan aivot muiden ollessa
aivottomia
lihasmöykkyjä.
Tulospiirityöskentelyn
eli
ryhmäkeskeisen
kehittämistyön
käynnistäminen
on
mahdollisuus
koko
kyvykkyyden
kirvoittamiseen. Tulee kuitenkin muistaa, että tämä on omaehtoista työskentelyä,
joka ei toimi autoritaarisessa johtamiskulttuurissa. Ensin tulee muuttaa
johtamiskulttuuri ja vasta sitten kun vastuuntunto ja kehittämishalu työryhmissä
(tulosryhmissä) alkaa herätä, on tulospiiritoiminnan aika...tulosjohtamisen
perusidea on työn tarkoituksen kirkastaminen ja korkeamman kyvykkyyden
kirvoittaminen sovittujen tulosten saavuttamiseksi ja elämän laadun
parantamiseksi.” (Konsulttiyritys A, koulutusmateriaali )
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Kun ”talouden hoidon valtaa ja vastuuta siirretään palvelukeskuksille” oli odotettavissa,
”että muutos johtaa rationaalimpaan ja tuottavampaan toimintaa” (Tulosarvio 1991).
Keskushallinto kiteytti ”omassa kuvassaan” tulosyksikköorganisaation vallan ja vastuun
jaon korostamalla strategiatyötä ylimmän johdon tehtävänä, avustavaa ”asiantuntijan”
roolia omana tehtävänään ja hallintokuntien toimintavapautta operatiivisella tasolla:
”Keskushallinto on (kunnan) johdon apuna ja tukena päämäärien, strategioiden
ja tulostavoitteiden suunnittelussa, toteutuksen organisoinnissa, seurannassa ja
kehittämisessä. Keskushallinto kunnioittaa hallintokuntien toimintavapautta ja
tukee niitä sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisessa.” (Henkilöstölehti 5/1987)
Uusi johtamiskulttuuri ja vallan sekä vastuun delegointi ylhäältä alaspäin lupasivat
muutosta

”vanhan

johtamiskulttuurin”

byrokraattisuuteen,

hidasliikkeisyyteen

ja

etäisyyteen kuntalaisista. Pitkät, hierarkkiset esimiesketjut ja pystysuora virkakehitys
ainoana

tavoiteltavana

mahdollisuus

siirtyä

urakehitysmallina
vaakatasolla

jäisivät

vaativampiin

historiaan.
tehtäviin.

Sen

sijaan

Johtaminen

tulisi

uudessa

tulosjohdetussa organisaatioissa tapahtuisi johto- ja tulosryhmien kautta. Kun valtaa ja
vastuuta organisaatiossa delegoitaisiin näin ylhäältä alaspäin, tulisi hallinto samalla
lähemmäs kuntalaisia.

(Tulosajattelu ja vapaakuntakokeilu (kunnan) hallinnon

muuttajana, luentorunko, hallintopalvelukeskus 1989)
Johtajuuden vahvistaminen
Vaikka tulosjohtamisen diskurssi otti etäisyyttä hierarkkiseen ja autoritaariseen
johtamiseen, se korosti kuitenkin johtajuuden merkitystä organisaation kaikilla tasoilla
ylimmästä johdosta henkilöstön itsensä johtamiseen. Tämä tuli esiin jo tulosjohtamisen
koulutusvaiheessa

organisaation

johdon

sitoutumisen

korostamisena

koko

kehittämisprosessin onnistumisen edellytyksenä.
”Ellei kehitettävän organisaation ylin johto johda kehittämistyötä, sitä ei kannata
aloittaakaan. Johdon tehtävä on määrittää kehittämistyön tavoitteet, tehdä
kartoitustuloksista johtopäätökset, analysoida koko organisaation näkökulmasta
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, toteuttaa työyhteisötason (esim.
strategiset) kehittämishankkeet sekä kerätä ja hyödyntää yksiköiden
kehittämistyöstä tuleva tieto työyhteisön tilasta ja kehittämistarpeista.”
(Konsulttiyritys A, koulutusmateriaali)
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Terveydenhuollossa lääkärijohtajien johtajuus oli kulkenut muun professionaalisen työn
ohessa. Lääkärit uumoilivat tulosjohtamisen muuttavan esimiesroolia ammattijohtajan
suuntaan. Asiaa pohdittiin muun muassa Suomen Lääkäriliiton paikkakunnalla
järjestämässä seminaarissa, josta paikallinen sanomalehti tuolloin kirjoitti (v. 1989):
”Lääkäriesimiehen rooli terveydenhuollon muutospaineissa.” Valtiovallan
tervehdyksen esittänyt lääkintöhallituksen pääjohtaja Matti Ruokola arveli, että
uudet johtajuusvaatimukset muuttavat lääkäriesimiehen roolia johtajan suuntaan,
johtajuudesta on tulossa oma erikoisalansa.” (Sanomalehtiartikkeli. 1989)
Pelkkä ammatillinen osaaminen ja terveydenhuollossa vallinnut hierarkia ei siis enää
riittäisi tekemään lääkäristä hyvää johtajaa, vaan häneltä vaadittaisiin tulevaisuudessa
entistä enemmän spesifiä johtamisen osaamista.
Asiakaskeskeisyys
Tulosdiskurssi puhui kunnallisten palvelujen käyttäjästä asiakkaana ja nosti asiakkaat ja
asiakkaiden tarpeet tulostavoitteiden asettamisen lähtökohdaksi. Kunnanhallituksen
vuonna 1989 määrittelemissä koko kunnan avaintuloksissa ”Asiakaskeskeisyys” oli
mukana.

Päättäjien

kirjattuna

tavoitteena

oli

kehittää

toimintatapoja,

joilla

asiakaskeskeisyys ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyisivät.
Asiakkaille tulosjohtaminen lupasi parannusta palveluihin. Parempi palvelu oli
tavoiteasettelussa yksilöllistä, oikeudenmukaista, nopeaa ja asiakkaita kunnioittavaa
palvelua.
”Asiakas saa tarvitsemansa yksilöllisen, asiakkaan näkökohtia kunnioittavan ja
oikeudenmukaisen palvelun mahdollisimman nopeasti.” (Henkilöstölehti 5/1987)
Palveluajattelu uutena käsitteenä oli tullut teknisen toimen kehittämisprojektin ja Svenska
handelshögskolanissa työskennelleen professori Christian Grönroosin tekstien kautta
tutuksi joillekin kuntaorganisaation virkamiesjohtoon kuuluville. Palveluajattelu tuki
tulosjohtamisen asiakaskeskeisyyspuhetta.
”Tulosjohtamisen vanavedessä tuli tää palveluajattelu. Huomattiin et, se tuli ihan
heti siinä niinku.. Tavallaan se ajattelu miust synty sen tulosjohtamisen,
ajattelutavan seurauksena et se asiakas on tärkein. Koska se tulos oli tärkein ja
tuloshan on niinku, aina asiakkaalle, kunnan hommassa niin, jolleki asiakkaalle
tehty, palvelu.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
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Seuraava luku on analyysia siitä, miten organisaation hallinnon ja johtamisen rakenteet
sekä käytännön toiminta tulosjohtamisen kaudella muuttuivat. Tässä pyrkimyksenä ei ole
tuottaa yleispätevää, kaiken kattavaa, tulosdiskurssin ja muutosprosessien syyseuraussuhteista selitystä. Lähtökohtana on kuitenkin ajatus tulosdiskurssin seurauksia
tuottavasta luonteesta ajallisessa, paikallisessa ja sosiaalisessa kontekstissa.

4.1.3 Tulosjohtamisdiskurssi kontekstinsa rakentajana
Tulosjohtaminen

otettiin

kunnanhallituksen

päätöksellä

kunnan

viralliseksi

johtamisjärjestelmäksi. Kuntaorganisaation rakenne muuttui tulosyksikköorganisaatioksi
ja organisaation kieli sai uusia käsitteitä ja termejä. Suunnittelujärjestelmä sekä vallan ja
vastuun jako muuttuivat, johtamista kehitettiin professionaalisesta johtamisesta
ammattimaisen johtamisen suuntaan ja organisaatioyksiköiden väliset suhteet näyttivät
saavan keskinäisen kilpailun piirteitä. Johtamisen työvälineet muuttuivat ja muun muassa
tuloskeskustelut otettiin käyttöön.
Tuloskeskeisyys ja asiakaskeskeisyys organisaatiorakenteiden muuttajana
Hallinnon keventäminen ja lautakuntien vähentäminen olivat ensimmäiset rakenteelliset
uudistukset, joiden kautta päättäjät lähtivät 1980-luvulla hakemaan tehokkuutta
kuntaorganisaatioon. Vanhastaan kunnassa oli ollut 32 lautakuntaa ja lisäksi 24
johtokuntaa. Kunnanhallituksen ja lautakuntien alaisia virastoja tai toimistoja oli 25 ja
niissä lisäksi osastoja ja toimistoja. Sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistäminen toteutui
jo vuonna 1985 ja lautakuntataso keventyi erillisistä sosiaali- ja terveyslautakunnista
yhdeksi

perusturvalautakunnaksi.

Organisatorisesta

yhdistymisestä

huolimatta

sosiaalitoimen henkilöstö ja terveystoimen henkilöstö olivat toimineet käytännön työssä
melko erillään. Tulosjohtamiskoulutukset tarjosivat sosiaali- ja terveystoimelle yhteisen
keskustelufoorumin ja tämä oli tulosjohtamiskoulutuksen merkittävä oheistulos.
”Ja siin oli niinku sosiaali- ja terveystoimen ihmisiä ja se oli tietyillä sosiaali- ja
terveystoimen ihmisillä niin, se oli ensimmäinen kontakti myös tähän tulevaan
yhteistyökumppaniin. Että siel rupes ylihoitajat ja sosiaalijohtajat ja
sosiaalisihteerit niin rupesivat ensimmäist kertaa keskustelemaan yhessä ja
suunnittelemaan näitä omia linjojaan.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
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Tulosjohtamisdiskurssin tuloskeskeisyys-, asiakaskeskeisyys- ja palveluajatteluelementit
konkretisoituivat

organisaatiouudistuksessa

palvelukeskuksina,

joiden alla olivat

palvelualueet, tulosalueet ja tulosryhmät. Vuonna 1989 kunnan organisaatiokaaviossa oli
kahdeksan lautakuntaa sekä lisäksi kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, koko kunnan
yhteistyökomitea ja palvelukeskusten yhteistyökomiteat.

Lautakuntien alaisuudessa

toimi kuusi palvelukeskusta: perusturva-, koulutus-, vapaa-ajan, kulttuuri-, tekninen ja
ympäristöasiainpalvelukeskus (Kunnan organisaatiokaavio 1989).
”Organisaatiouudistus
tehtiin
palveluajattelusta
lähtien.
Kuhunkin
palvelukeskukseen kerättiin toiminnot, jotka tarvittiin tietyn asiakassegmentin
palvelupaketin tuottamiseen.”(Julkaisu 1990)
Näin

sosiaali-

ja

terveysvirasto

perusturvapalvelukeskukseksi.

muuttui

organisaatiouudistuksessa

jatkui

perusterveydenhuollossa

Uudistus

väestövastuuprojektina, jossa uutta mallia rakennettiin tulosjohtamisajattelun ja
väestövastuisen toimintamallin ympärille. Palvelut tuotettiin kolmella tulosalueella, joita
kutsuttiin alueyksiköiksi (Kuvio 26). Perusyksikköinä käytännön työhön tulivat tiimit,
jotka

olivat

samalla

tulosryhmiä

ja

väestövastuuyksiköitä

(14

kpl).

Tulosyksikköorganisaatio jakaantui näin operatiivisen toiminnan tasolla yhä pienempiin
kokonaisuuksiin.
PALVELUKESKUS = PERUSTURVA
PALVELUALUE = Terveyspalvelut
TULOSALUEET
= Alueyksiköt (3)
TULOSRYHMÄT =
Väestovastuuyksiköt
(14)
TYÖNTEKIJÄT
ja Työparit

Kuvio 26 Perusturvapalvelukeskuksen terveyspalvelujen alueen tulosalueet ja -ryhmät

Siirtymistä väestövastuiseen toimintamalliin voidaan pitää perusturvapalvelukeskuksessa
yhtenä asiakaskeskeisyyden ilmenemismuotona. Siinä asiakkaille nimettiin alueittain
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omat työntekijät (lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalihoitaja jne.). Tämä tosin toteutettiin
organisaatiolähtöisesti niin, etteivät asiakkaat voineet itse valita, kenet halusivat omaksi
lääkärikseen, hoitajakseen tai muuksi työntekijäkseen.
Vallan ja vastuun jaon muuttuminen
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja lautakunnat uudistivat luottamushenkilöjohdon ja
virkamiesjohdon välistä työnjakoa ja delegoivat päätösvaltaa virkamiesjohdolle niin, että
luottamuselimissä

käsiteltävien

asioiden

määrä

väheni

radikaalisti.

Näin

päätöksentekoprosessi yksinkertaistui ja nopeutui. Luottamushenkilöiden työsarkaa
tulivat jatkossa olemaan strategiset linjaukset ja operatiivinen johto jäi virkamiesjohdolle.
Samalla luottamushenkilöiden kosketus operatiiviseen toimintaan ja käsitys budjetoitujen
määrärahojen yksityiskohtaisemmasta käytöstä hämärtyi.
”Se oli hyvä projekti, se johti siihen, että kun aikasemmin sairaanhoitajatasoa
myöten lautakunta valitsi virkoihin, lautakunnat teki hirveesti töitä,
(kunnan)hallitus käsitteli vuodessa 2 400, 2 700 pykälää. Nyt päättyneenä vuonna
kunnannhallitus oisko ollu 600 pykälää, niin tää päätösvallan delegoiminen
väliportaalle ja tälle esimiestasolle, niin oli hirveen onnistunu projekti, vaikkakin
se tekee siittä demokraattisesta käsittelyjärjestelmästä vähä hämärää. Et meiän
budjetinkäsittely on aika silleen ohutta, että ei me tiedetä, että saaks laboratoria
nyt tarvitsemansa pipetit nyt tällä määrärahalla vai eikö saa, kun niistä ei puhuta.
Mut me on joskus haluttu tietää ihan perusteiltaan, mut ei, ku ei sitä ole edes
lautakuntatasolla, se vaan on siellä että näitä tarvitaan ja siellä on joku tietty
määräraha ja siellä ostetaan jotakin, meiän täytyy vaan luottaa, luottamusmiehen
tehtävä on luottaa.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Sen lisäksi, että luottamushenkilöjohto siirsi valtaa ja vastuuta lähemmäs operatiivista
tasoa myös virkamiesjohto siirsi valtaa ja vastuuta hierarkian tasoilla alaspäin.
Tulosalueiden esimiehet saivat vastuun oman tulosalueensa toiminnasta ja taloudesta.
”Esimiehet vastaavat johdettavan kokonaisuutensa toiminnasta, taloudesta,
hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta. Tässä tehtävässä esimiehiä avustaa
yhteisten palveluiden tulosalueelle sijoitettu talous- ja suunnitteluyksikkö.”
(Perusturvapalvelukeskus yhteistyötoimikunta 19.12.1994)
Vähitellen tulosalueiden ja tulosyksiköiden välille syntyi haastateltavien mukaan
kilpailuasetelma niin, että yhteistyö väheni. Yksiköt pyrkivät oman edun maksimointiin,
mikä johti osaoptimointiin ja kokonaisuuksien kehittäminen vaikeutui.
”mä koen näin jälkeenpäin ajatellen vähän negatiivisena sen, että miten
esimerkiks
taloudellinen
päätösvalta
aiheutti
sisäistä
skismaa
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väestövastuuyksiköiden välillä ja teki niistä kilpailevia yksiköitä, mikä sinänsä on
inhimillistä, mutta musta se haittas toimintaa ja mä kapinoin sitä vastaan. Koska
budjetti rakennettiin tietyllä kasvuprosentilla, niin jos tämmösenä, siinä niinku
nollavuotena, josta lähdetään laskemaan, niin syystä tai toisesta minä olen
onnistunut saamaan itselleni isomman budjetin ja säilyttämään sen löysempänä,
niin minähän hyödyn siitä niinkun eksponentiaalisesti, kun se prosentti vaan
kasvaa. Se prosentuaalinen ero toiminnan välillä kasvaa. Ja se johtaa näiden
yksiköiden keskinäisen eriarvoisuuden kehittymiseen ja se oli paha, se johti
siihen, et me sit todella sit myös ruvettiin vahtimaan reviiriämme ja toisten
auttaminen
katosi..
Se
hävitti
keskusteluyhteyden,
me
pysyttiin
kahvipöytäkeskusteluissa, mutta sit, ku ruvettiin puhumaan rahasta tai
yhteistyöstä tai tämmösestä, niin me oltiin kilpailijoita ja se ei ollut hyvä,
jälkeenpäin ajatellen sen vast näkee silleen, että näin siinä kävi.” (Haastattelu,
henkilöstöön kuuluva)
Kielen, käsitteiden ja tekniikoiden muuttuminen
Tulosjohtamisdiskurssi

muutti

organisaatiossa

käytössä

ollutta

terminologiaa.

Organisaatiorakenteen tasolla konkretisoituivat tulosalueiden ja tulosyksiköiden käsitteet.
Henkilöstö alkoi tehdä tehtäväkuvauksia, pohtia avaintehtäviä ja käydä esimiesten kanssa
tuloskeskusteluja. Johto kirjasi vuoden 1989 talousarvioon tulostoiminta-ajatuksen,
avaintulokset ja tulostavoitteet. Talousarviosta käytetty termikin muuttui 1990-luvulle
tultaessa tulosarvioksi. Talousarvion teksteissä oli lisäksi monia muita tulosjohtamisen
käsitteitä kuten tulosjohdettu suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, tulospalkkiojärjestelmä,
tulosohjaus ja tuloskertomus.
”Tulosjohdettu suunnittelu- ja seurantajärjestelmä toimii ja ohjaa sille laaditun
aikataulun mukaisesti suunnitteluprosessia. Tuloksena on selkeä toimintoja
ohjaava tulosarvio ja kuntasuunnitelma. Vuoden 1990 tulostavoitteiden
toteutuminen raportoidaan tuloskertomuksessa.” (Talousarvio 1989)
Uusien

käsitteiden

yhteinen

ymmärtäminen

vaati

niiden

määrittelemistä.

Henkilöstöpäällikkö laati jopa sanakirjan, jossa terminologiaa tehtiin henkilöstölle
ymmärrettäväksi.
”ensinnäki, siinähän häiritsi siis se esimerkiks se määrämuotosuus, mikä oli
niinku tän terminologian, et piti olla tietyn, jokaisel sanal oli joku tietty merkitys.
Ja mie muistan ku sillonen henkilöstöpäällikkö niin teki semmosen, pitkän
opuksen, jossa, selitti eri termien merkityksiä, suomensi niinku, et ihmiset pysty
lukemaan tämmöst tujopaperia, joka oli siis tulostoimintasuunnitelma..”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
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Tulosjohtamisen tekniikat ja menetelmät otettiin organisaatiossa laajalti käyttöön. Yhtenä
näistä

olivat

esimiesten

ja

alaisten

väliset

kahdenkeskiset

tuloskeskustelut.

Tuloskeskustelut tarjosivat ajan ja paikan keskinäiselle vuoropuhelulle, tavoitteiden
yhteensovittamiselle, tuloksista sopimiselle ja saavutettujen tulosten tarkastelulle.
Myöhemmin keskustelujen nimi muuttui kehityskeskusteluiksi ja keskustelujen pohjana
käytetyt lomakkeet saivat uusien oppien myötä uuden muodon.
Tulosjohtamisesta oli puhuttu työvälineenä, jonka avulla on mahdollista toteuttaa
”hallittu muutos”. Tässä merkityksessä työvälinettä ei nähty ratkaisuna sinänsä, vaan
oleellista oli se, kuinka työvälinettä käytettiin. Tulos riippui käyttäjistä ja heidän
visioistaan tai niiden puutteesta.
”… ohjausjärjestelmä on kehitetty ja trimmattu tulosjohtamisen suuntaan. Se
kykenee antamaan työkalut ja menetelmät hallittuun muutokseen, mutta myös
näköalattomaan sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä turhauttavaan
tempoilevaan päätöksentekoon. Meistä itsestämme riippuu miten sitä käytämme.”
(Henkilöstölehti 1991)
Osa esimiehistä käytti tulosjohtamisen menetelmiä aktiivisesti työyhteisön kehittämisen
välineinä. Käytännön tuloksena nämä esimiehet mainitsivat muun muassa yhteisten
keskustelujen, pohdintojen ja yhteisöllisyyden kokemuksen lisääntyneen.
”Mun mielestä tulosjohtamisessa oli se hyvä puoli, et sitä kyl todella tehtiin niin
kuin työyhteisön sisäl ainakin niis yhteisöissä, mis mie oon ollu niin sitä tehtiin
ihan sen työyhteisön sisällä ja yhdessä pohdittiin ja tehtiin niitä ja yhdessä tehtiin
myös tarkisteltiin aina niitä seurantoja ja se oli mun mielestä semmosta
yhteisöllistä tapaa, mut niin kuin sanoin niin se oli aika sillo monet oli semmosia
kovia tavoitteita, että ne ei ihan ne ei ollut sillei kaikki asiat ei oo ollenkaan
terveydenhuollossa mitattavissa ton tulosjohtamisen menetelmin” (Haastattelu,
lähijohtoon kuuluva)
Toiset taas kokivat, ettei tulosjohtamisesta ollut heidän työhönsä eikä organisaation
arkeen mitään konkreettista apua.
”… se tujo, mut sekään ei oikein johtanu sit mihinkään, että (sisäisiä konsultteja)
koulutettiin.. mitä ne oli, mut ei niistä koskaan sit loppujen lopuks ite siihen
omaan työhön oo ollu mitään konkreettista apua.” (Haastattelu, lähijohtoon
kuuluva)
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”Paperitujo” oli käsite, jolla tarkoitettiin muotosidonnaista, suunnitelmissa ja raporteissa
elävää, mutta käytäntöä melko vähän koskettavaa - kontekstiinsa kääntämättä jäänyttä tulosjohtamista. Muotosidonnaisuus implementoinnin ensimmäisessä vaiheessa oli ollut
opin implementoijien tavoitteena, jotta oppi juurtuisi käsitteiden ja tekniikoiden kautta
yhtenäisenä diskurssina organisaatioon.
Toimialajohtoon

kuulunut

perusturvapalvelukeskuksen

kehittämisprojektin

projektipäällikkö raportoi terveyskeskuksen henkilökunnalle, erikoislääkäreille ja
luottamushenkilöille tekemänsä kyselyn tuloksena, miten perusturvapalvelukeskuksen
esimiehet ovat omaksuneet tulosjohtamisen. Arviot olivat varsin karkealla asteikolla, että
noin 60 prosenttia esimiehistä oli omaksunut tulosjohtamisen hyvin ja muut käyttivät
joko ”paperitujoa” tai ”eivät ymmärtäneet tulosjohtamisesta mitään” (Taulukko 7).
Taulukko 7 Arvio, miten esimiehet ovat omaksuneet tulosjohtamisen (%)
(Perusturvapalvelukeskuksen kehittämisprojektin raportti, 1990)

Esimies on omaksunut
tulosjohtamisen hyvin
Terveyden- ja
sairaanhoidon palvelualue
Vanhusten ja vammaisten
palvelualue
Koko terveyskeskus

56

Esimies käyttää paperitujoa
tai ei ymmärrä
tulosjohtamisesta mitään
44

61

39

59

41

Tulosjohtamisjärjestelmässä tarvittavan dokumentaation määrä oli suuri ja prosessi aikaa
vievä. Byrokraattisen kunnallishallinnon haastajasta uhkasi tulla uusi byrokraattinen
järjestelmä. Tuloksen asemesta huomion vei ”tekemiskeskeinen puuhastelu”, jonka
tulosdiskurssi oli liittänyt vanhaan tapaan toimia.
”sit ku niit oli henkilökohtasel tasolla, ei kaikil ihmisillä mut esimiestasol kaikil
oli henkilökohtaset tulostoimintasuunnitelmat. Sitte oli, sen tulosyksikön
tulostoimintasuunnitelma sit oli, sen vastuualueen. … Kaikil tasoil oli omat
tulostoimintasuunnitelmansa. Sitte käytiin tuloskeskustelut, mikä kieltämättä on
niinku, yks hirveen hyvä puoli täs tulosjohtamises sit ruvettiin käymään
tuloskeskusteluja. Mut sit jos niistäki tehtiin niinku byrokratiaa niin niitä oli sit,
monta kertaa vuodessa. Hyvin kattavasti jollon siel oli niinku aikamoinen
aikasyöppö sekin. Ja sit ku viel edellytettiin niitten kirjallista dokumentointia niin
seki oli työlästä. Et sitä paperii synty. Sit sen paperin sisällä oli ne, tulostavotteet,
avaintulokset, toimenpiteet.. Eiku anteeks väärinperin meni, avaintulokset,
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tulostavoitteet, niin toimenpiteet jota me tehtiin ja sit se seuranta, miten se
tapahtuu. Ja sitte kaikki raportointi pyöri sen saman sabluunan mukaan. Se oli
aikamoinen homma. Ja kyllä se niinku, oikeel taval ajatteluu ohjaa, mut se, tai
lähes oikeel taval mut se on, liian, työläs systeemi.” (Haastattelu, ylimpään
johtoon kuuluva)
Suunnitelmat ja raportit alkoivat elää osittain käytännöstä irtaantunutta elämäänsä, jossa
sanamuodot nousivat sisältöä merkittävämmäksi tai vähintäänkin sen rinnalle. Silloin
kun muoto otti pääosan, asia jäi helposti taka-alalle.

Muodollisesti työ oli tehty

moitteettomasti, mutta tulos jäi laihaksi.
”Tulosjohtamisessahan oli ensinnäkin, se oli ihan ok alussa, mut se meni liian
paperihommaks, aivan liikaa täyty tehä kaikkii, sitten se meni keksimiseks jo, että
piti monta, monta paperia täyttää ja keksiä, keksiä keksimällä hyviä sanontoja
sinne, jotka eivät menneet käytäntöön. Se meni paperihommaks. Mut siinäkin,
siinä kyllä mä uskon että siitä kuitenkin jäi se, että joitakin asioita meni kyllä
varmasti ihan käytännön tasolle saakka. Mä usein kritisoinkin, kun
tulosjohtamisesta puhuttiin, ja kun sisäisenä konsulttina sitten toimi näitä oppeja
levittämässä, evankeliumia, niin vähän totesinkin sitä, että älkää ottako liian
kirjaimellisesti tätä. Että tää on enemmänkin asennekysymys tänne näin, että
jotain dokumenttia toki, mutta se että niitä väännetään monta sivua ja monta
kertaa vuodessa, niin se hukkuu se asia sinne.” (Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
” muistan itekin olleeni sellaisessa keskustelussa oman esimieheni kanssa, missä
jotakin korttia on yritetty täyttää, muutama kerta ja istuttu ja sen jälkeen se on
unohtunu pelkästään sen takia, että siitä ei tolkun häivääkän tullut.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Jälkeenpäin paperitujo on saanut myönteisiäkin tulkintoja välttämättömänä vaiheena
johtamisen kehittymisessä. Huomion kiinnittäminen tulokseen alkoi vähitellen murtaa
vanhaa käytäntöä, jossa tärkeintä oli ollut päätöksenteon laillisuus ja määrärahojen
riittäminen.
”Niin ruvettiin myöhemmin puhumaan paperitujosta ja kyllä se niinku,
jälkeenpäin katottuna sitä olikin, mut se oli varmaan ihan, välttämätön vaihe täs,
johtamisen kehittymisessä.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Tulosjohtamisen myötä organisaatio sai myös uuden ”sisäisten konsulttien” –ryhmän.
Osalle heistä tämä avasi polkua henkilökohtaiseen urakehitykseen.
”Että, tää firma, konsulttifirma niinkun tietyn avainryhmän koulutti ja sitten ne
sisäiset konsultit lähti viemään. Ja kyllä se homma miun mielest se toimiki
kohtuullisen hyvin, et olen, oon nähny kyllä niitä sisäisiä konsultteja työssänsä…
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Että, kyllä nää siäiset konsultitt on sitte ihan oikeesti myös sil omalla urallaan
menny kohtuullisest eteenpäin. Ja kun se oli tämmöstä ensimmäistä
johtamiskoulutusta, siihen lähti oikeen innostuneet ihmiset mukaan ja miun
mielest se loi niinku pohjan tälle.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Johtamisen muuttuminen strategisen ja ammattimaisen johtamisen suuntaan
Johtamisen merkityksen korostaminen ja johtaminen omana professionaan oli osa
tulosdiskurssia. Organisaation kehittämissuunnitelmiin ja käytäntöihin tämä heijastui
siten, että johtamiskoulutus ja –valmennus kirjattiin niin luottamushenkilöjohtoa kuin
virkamiesjohtoa koskeviksi jatkuviksi käytännöiksi (Henkilöstön kehittämisohjelma,
1990). Professionaalisuus kuitenkin säilyi johtamisessa niin, että lääkärien johtajan oli
oltava taustaltaan lääkäri, hoitajien johtajan hoitaja ja sosiaalityöntekijöiden johtajan
sosiaalityöntekijä.
Strateginen johtaminen ja strategisia tavoitteita painottava suunnittelujärjestelmä
konkretisoituivat kunnan luottamus- ja virkamiesjohdon tasolla jokakeväisiksi, yhteisiksi
strategiaseminaareiksi, joissa työstettiin suunnittelukauden strategisia tavoitteita.
Työyhteisöt

ja

työntekijät

tekivät

puolestaan

omat

sekä

työyhteisö-

että

työntekijäkohtaiset tulossuunnitelmapaperinsa.
Organisaatiokulttuurin hidas muuttuminen
Muutokset organisaatiorakenteiden, kielen ja tekniikoiden tasolla olivat nopeampia ja
näkyvämpiä kuin kulttuurin ja käytännön toiminnan tasolla. Strateginen suunnittelu ja
johtaminen esimerkiksi olivat käytössä kielen ja työmenetelmien tasolla, mutta ne eivät
ohjanneet käytäntöä aivan toivotulla tavalla.
”Toiminta-ajatus oli ja sit oli strategiat. Ja neku oli saatu kirjotettuu, niin hyvä.
Sen jälkeen uppouduttiin siihen tujo –suohon ja paperitujoon. Ja ne jäi niinku …
taka-alalle. Tai ne jäi sivuun. Ja sit taas tuli seuraava vuos, katottiin aha, tossa
nuo on, muutetaan vähä tosta ja taas mentiin niinku, siihen paperityöhön.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
”Tulosajattelun tekniikat oppii nopeasti. Sen sijaan yhteisistä tulos- ja
kehittämistavoitteista ja toimintalinjoista sopiminen sekä organisaation kulttuurin
muuttaminen hallintokunnista tuloskulttuuriin vaatii aikaa.” (Henkilöstölehti
6/1987)
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Opin mukaan muotosidonnaisesta vaiheesta olisi pitänyt edetä viimein ”itseohjautuvan
organisaation kehittämiseen” (Konsulttiyritys A, koulutusmateriaali). Ylin johto tunnisti
pohdinnoissaan, ettei eteneminen käytännössä tapahtunut kuitenkaan aivan odotusten
mukaisesti. Tässä oli lisäksi tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisia eroja.
”Keskustelussa tuli esille, että onko tujo ”Paperitujoa”. On paikkoja, missä tujo
ei mene koskaan läpi.” (Hallintojohtoryhmän muistio 8/90)
Henkilöstöä oli valmennettu taloudellisesti tiukkoihin aikoihin korostamalla yhteisen
ymmärryksen ja yhteen hiileen puhaltamisen tärkeyttä (Henkilöstölehti, 4/1992).
Tulosjohtamisen edetessä yhdessä tekeminen ja vuoropuhelun ketju strategisesta johdosta
henkilöstöön näytti kuitenkin rakoilevan. Työntekijät puhuivat edelleen ”hallinnon
norsunluutornista”, ”käskyistä ylhäältä alas” ja ”alistamishenkisyydestä”. Kyseltiin
”Onko se viisaus ylhäällä?” ja toivottiin, että kenttä otettaisiin kehitystyöhön mukaan.
(Yhteistyökomitea muistio 30.11.1990)
”Eri osapuolien tarpeet eivät ole kohdanneet toisiaan… Muuttuneesta
yhteistyöstä eräänä esimerkkinä on (kunnan) viestintäpoliittinen ohjelma, jota
valmistelevaan työryhmään ei henkilöstön edustusta kutsuttu…Ilman
suorittajaportaan myötävaikutusta ja asiantuntemusta on vaikea saada asioita
hoitumaan. Päästäksemme hyvään lopputulokseen on molempien osapuolien
mahduttava samaan veneeseen. Vaikka välillä on tahtonut unohtua, on henkilöstö
edelleenkin (kunnan) tärkein voimavara, ja ottamalla henkilöstö mukaan
suunnittelusta arviointiin, saadaan työntekijät mukaan sitoutumaan kipeisiinkin
asioihin.” (Henkilöstölehti 6/1991)
Tulosjohtamisprosessi eteni ja sen diskursiiviset elementit rakentuivat vuoropuhelussa
taloudellisen laman leimaaman toimintaympäristön kanssa. Diskursiivisista elementeistä
korostui erityisesti tuloksellisuus taloudellisena tuloksena, kun taas puhe asiakkaasta jäi
taka-alalle. Seuraavassa kappaleessa tarkastelen tätä tulosjohtamisdiskurssin rakentumista
kontekstissaan.

158

4.1.4 Tulosjohtamisdiskurssin rakentuminen kontekstissaan
Tuloskeskeisyys ”taloudellinen tulos” -keskeisyydeksi
Tulos muotoutui 1990-luvun alun taloudellisen laman aikana taloudelliseksi tulokseksi.
Menojen vähentäminen ja karsiminen nousivat kehitystyötä määrittäviksi elementeiksi.
”On totta, että nyt tehtävä kehitystyö on ollut ja on edelleenkin lähes pelkästään
säästämistä ja tinkimistä liki kaikesta mitä meillä nyt on.” (Henkilöstölehti 4/92)
Henkilöstömenojen vähentäminen oli karsimisessa ensisijaista, koska henkilöstömenojen
osuus oli suurin yksittäinen menoerä.
”(Kunnan) talouden edellytykset ovat huonontuneet pääasiassa valtion
toimenpiteistä johtuen niin nopeasti, että on tarvittu ja tarvitaan voimakkaita ja
nopeita toimenpiteitä henkilöstömenojen vähentämiseksi. Vuoden 1992 aikana
henkilökunta vähentyi 8,3 %. Vuonna 1993 lomautetaan koko henkilöstö kolmen
viikon ajaksi ja henkilöstömäärää vähennetään ainakin 60 henkilöä. Vuonna 1994
tarvitaan vähintään vuoden 1993 suuruusluokkaa olevat vähennykset ja
säästöt…”. (Henkilöstölehti, 19.3.1993)
Jotkut toimialat onnistuivat karsimisessa ja säästämisessä sosiaali- ja terveystoimea
paremmin. Näissä määrärahojen vähentäminen, toiminnan supistaminen ja henkilöstön
vähentäminen kietoutuivat yhteen.
Muitakin tulostavoitteita toki kirjattiin, seurattiin ja raportoitiin, mutta tässä oli
huomattavaa vaihtelua tulosalueiden ja yksiköiden välillä. Siinä missä joillekin riitti
numeeristen taloudellisten ja käyntikertamittareilla mitatuin sisällöllisten tulosten
saavuttaminen

toiset

asettivat

asiasisältöön

liittyviä

tavoitteita

ja

seurasivat

tulosyksikkötasolla myös niiden toteutumista.
”…kun mie tulin siihen osastonhoitajaks suoraan sillon, niin se, mitä mie oikeesti
aattelisin tulosjohtamisesta, niin tulos, jossain varmaan ajatellaan, että se tulos
on nyt sit joku se taloudellinen tulos ja käyntimäärät ja tällaset näin, mutta
miehän lähin toteuttamaan sitä niin, että oli sitte vähä semmosia
asiasisältötavotteitaki, et päästäänks myö niihin tuloksiin vai ei. Et mie en, vaikka
ei ollu (kunnan) työkoulutusta, niin en kokenu vaikeena ymmärtää sitä, että
asetettiin tavotteita ja asetettiin keinoja, miten niihin päästään ja tehään
seurantaa. Siis miust se oli sen hetken johtamisen sisältö ja mie olin ihan
tyytyväinen, et sellasta tehtiin,...” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
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Asiakaskeskeisyys ja palvelun laatu joustavat
Asiakas ja palvelujen vaikutukset asiakkaan elämään säilyivät tulostavoitteiden
suunnitteluvaiheessa tärkeänä lähtökohtana.
”Tavoitteita kun ruvettiin miettimään niitäkin sinne luokitteli kolmeen tasoon et,
syvin taso ja tärkein taso johon piti pyrkii, et siihen päästäis ainakin tärkeimpien
asioitten osalta et mitä se vaikuttaa asiakkaan elämään ja, sit on tämmöset
mitattavat, määrälliset tavoitteet asiakkaille, ja sen asiakkaan saaman palvelun
laadullinen arviointi. Ja sit oli joku tämmönen, sisäinen tehokkuus jolle ei mitään
muuta, keksitty siihen niin, et mitä pitäs tehdä miten paljon.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Käytännön tasolla tulosjohtamisen edetessä ja taloudellisten tulosten noustessa entistä
keskeisemmiksi palvelutason lasku alettiin hyväksyä ja sitä pidettiin vähitellen lähes
itsestään selvyytenä.
”Osittain henkilöstömäärän väheneminen on näkynyt asiakaspalvelussa. Jatkossa
vaikutukset tulevat näkymään selvemmin…” (Henkilöstölehti, 3/1993)
Sosiaali- ja terveystoimessa palvelujen kysyntä lisääntyi, kun lama toi kuntalaisille niin
taloudellisia kuin sosiaalisia ja terveydellisiäkin ongelmia.
”Paineet
asiakkaiden
suunnasta
kasvaneet.”(Henkilöstölehti, 3/1994)

ovat

talouslaman

myötä

Henkilöstön tehtävänä oli sopeuttaa käytännön tasolla vähenevät resurssit ja asiakkailta
tuleva palvelujen kysyntä. Tämä tapahtui työtahtia kiristämällä, asettamalla tehtäviä
tärkeysjärjestykseen, karsimalla epäolennaista toimintaa ja tinkimällä ammatillisista
laatuvaatimuksista. Henkilöstö koki myös ristiriitoja eri tahoilta tulevien tavoitteiden,
vaatimusten ja resurssien yhteensovittamisessa.
”(Kunnan) henkilökunta on sopeutunut hyvin henkilöstömäärän vähentämiseen,
vaikka se on merkinnyt työpaineiden lisääntymistä. Ajan myötä henkilöstö näyttää
sopeutuvan paineisiin. Hyväksytään kiristynyt työtahti ja karsitaan epäolennaisia
tehtäviä, mutta myös tingitään ammatillisista laatuvaatimuksista ja jätetään
joitakin palveluja pois.” (Henkilöstölehti, 19.3.1993)
”…henkilöstö joutunut taistelemaan, ei vain omista eduistaan ja työmoraalistaan,
vaan myöskin asiakkaiden oikeuksien puolesta.” (Henkilöstölehti 6/1991)
Säästöä tavoiteltiin kyllä muutenkin kuin karsimalla. Sosiaali- ja terveystoimi teki töitä
”oikean” hoidonporrastuksen eteen säästöä tuovana toimenpiteenä. Tällä tarkoitettiin sitä,
että asiakkaat saavat ”oikeaa hoitoa oikeassa paikassa” niin, ettei heitä ”ylihoideta”, eikä
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jätetä ilman hoitoa. Huomion kiinnittäminen oikeaan hoidon porrastukseen ohjasi
käytäntöjä niin, että erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähenivät ja tavoiteltuja säästöjä
syntyi.
”Se, mikä onnistu, mikä meiän kannalta onnistu hyvin tässä, niin oli tää oikean
hoidon porrastus, joka sillon lähti liikkeelle ja se oli semmonen asia, joka onnistu,
mehän saavutettiin valtakunnallisesti ihme tämmönen asema sillä, että noi
naapurikunnat hermostu siihen, ku me lakattiin käyttämästä keskussairaalaa, ku
me oltiin siihen saakka maksettu suunnilleen se keskussairaala. Ku siihen aikaan
ei ollu mitään sakkopäiviä, me vaan käytettiin sitä aivan hulvattomasti. Niin me
saatiin se absoluuttisena rahamääränäki putoomaan viiden vuoden janalla,
vaikka inflaatio meni, niin me silti vaan vähennettiin sairaalakäyttöä, se oli
onnistunu projekti. Ja se oli tulosjohtamista mun mielestä parhaimmillaan.”
(Haastattelu, henkilöstön edustaja)
Tulos ei ollut kuitenkaan pysyvä, vaan potilaiden tarkoituksenmukaiseen sijoittumiseen ja
joustavaan yhteistyöhön erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on
jouduttu panostamaan vuosien myötä yhä uudelleen (Haastattelu, henkilöstön edustaja).
Tuloksen mittaamisen kehittäminen ja tulospalkkaus taka-alalle
Tulosjohtamisdiskurssin yhtenä elementtinä oli ollut puhe tulospalkkiosta. Diskurssin
mukaan palkkion perusteena tulisivat olemaan objektiiviset tulosmittarit niin, että
järjestelmässä
tulostavoitteiden

toteutuu

oikeudenmukaisuus

saavuttamisesta

uhkasi

ja

läpinäkyvyys.

kuitenkin

kääntyä

Palkitseminen

palkanalennuksiksi.

Palkkioksi muodostui jo pelkästään irtisanomiselta välttyminen.
”Viime vuosien rajuissa muutoksissa (kunnan) henkilöstö on ollut sekä tekijä että
kokija. … Näissä muutospyörteissää (kunnan) henkilökunta on joustanut.
Lisätehtäviä on otettu usein lisäkorvauksetta hoidettavaksi ja palkkaa on
lomarahaleikkauksin tai rinnakkaistoimin alennettu. Vastaavasti irtisanomisilta
on vältytty. (Kunnan) henkilöstö on ollut aikaansaannosten toteuttaja ja tulosten
tekijä. Näin on vastakin..” (Henkilöstölehti, 3/1994)
Tulosmittareiden

luominen

osoittautui

sosiaali-

ja

terveystoimessa

vaikeaksi.

Tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle ei tahtonut löytynyt vakuuttavia, varsinkaan lyhyen
aikavälin tuloksia osoittavia, mittareita. Henkilöstö koki monien asiakasryhmien kohdalla
nopeiden,

mitattavissa

olevien

tulosten

osoittamisen

ristiriitaiseksi

ja

lähes

mahdottomaksi tehtäväksi, koska tulosten ymmärrettiin näkyvän vasta vuosien päästä.
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”Ja joku toimenpide mikä tehään, niin sen vaikuttavuus saattaa olla
kolmenkymmen vuuen päässä, et sen vaikuttavuutta ei tiietä. Ja ymmärsin oikeen
hyvin tän et se, mittaamisvaikeus sillon kun se tulos on vuosien päässä siitä
tehystä työstä niin, se on tosi vaikeeta. Ja sen takia se varmaan sit sitä vastatuulta
niin paljo siel herätti että, et kun se ei oo mitattava… Mut ku sen mittarin pitäs
olla semmonen että se näyttäis oikeeta tulosta ja kyllä se ihmisten hoitamises
varmast, se on kovin mahotonta. Jos aatellaan vaik lastensuojeluu, lastensuojelun
mittaamista. Jos laps otetaan huostaan laitokselta suoraan tai se otetaan
huostaan kuus vuotiaana, mikä ero siin on? Minkälainen pohja sillä mitattavalla
tuotteella, sillä lapsella onkaan sitte. Ja tulos näkyy vasta ehkä kahen
kolmenkymmenen joskus neljänkymmenen vuuen päästäkin niin, tuloksen asettaja
ei oo enää näkemässä onnistuko tämä ihminen työssään vai ei.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Tulosjohtaminen syntipukkina
Tulosjohtaminen sai ajan kuluessa syntipukin leiman niin, että lähes kaikki työpaikan
ongelmat alkoivat näyttäytyä tulosjohtamisesta johtuvina.
”Tulosjohtaminen on monessa tapauksessa saanut syyttäkin syntipukin aseman.
Työpaikoilla esiintyvät ongelmat, sairastelut ja irtisanoutumiset katsotaan hyvin
herkästi seuraukseksi tulosjohtamisesta aivan kuin ongelmia aikaisemmin ei olisi
ollutkaan. Kun tulosjohtamista arvostellaan, tulisi se tehdä kriittisemmin. Ilman
tulosjohtamisjärjestelmää olisi joka tapauksessa jouduttu vähentämään
henkilöstöä ja tervehdyttämään taloutta yleisen kehityksen johdosta.
Tulosjohtamisen ansiota on, että tämä kehitys on nyt hallitummin ohjattua.”
(Opinnäytetyö 1)
Sairauslomien lisääntyminen nostettiin esiin ilmentymänä henkilöstön unohdetuksi
tulemisesta ja sopeuttamisponnisteluissa vailla tukea jäämisestä.
”Se, mikä mielestäni on sekä tujossa että näissä mainitsemissani keskusteluissa
jos ei aivan unohtunut niin ainakin jäänyt aivan liian vähälle huomiolle, on
työpaikalla työskentelevä ihminen. Tämä unohdus näkyy jo paikoin
sairaustilastoissakin, mikä on mielestäni kovin huolestuttavaa. Ymmärtääkseni
kuitenkin myös tujon opeissa on jonkin verran painotettu ihmisen osuutta tuloksen
syntymisessä.
Ja
nimenomaan
terveen
ihmisen
osuutta
–
työpanosta.”(Henkilöstölehti 6/1991)
Henkilökunnasta suuri osa piti kuitenkin tulosjohtamista ”periaatteessa hyvänä”. Mutta
yhtälailla läsnä oli pelkoa ja epävarmuutta asemasta ja pärjäämisestä (Yhteistyökomitea
muistio

30.11.1990)

sekä

vastapuhetta

mitattavuudelle

ja

näennäisille

vaikutusmahdollisuuksille.
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4.1.5 Yhteenveto tulosjohtamisen kaudesta
Tutkimuksen kohteena olevassa kuntaorganisaatiossa ja sen sosiaali- ja terveystoimessa
tulosjohtaminen oli 1980-luvulla ensimmäinen yritysmaailmasta selkeänä tuotteena tuotu
johtamisoppi, jolla oli omat käsitteensä, terminsä ja tekniikkansa. Johtamisen
valtadiskurssin muutosta tulosjohtamiseen kuvasti tuolloin huomion suuntaaminen
johtamispuheessa hallinnosta ja suunnittelusta täytäntöön panevaan johtamiseen ja
tuloksiin.
Tulosjohtamisdiskurssin ensimmäisen version tuloreittejä tutkimuksen kohteena olevaan
kuntaorganisaatioon olivat konsultit sekä johdon verkostot, joissa muiden kuntien
edustajat

kertoivat

myönteisiä

kokemuksiaan

tulosjohtamisen

soveltamisesta.

Tulosjohtaminen näyttäytyi radikaalina käänteenä vanhaan hallintomalliin ja siinä
kritisoituihin byrokratian haittoihin, tehottomuuteen, asiakasnäkökulman puuttumiseen ja
johtamisen ”komentomentaliteettiin”. Oppi sai vahvan kannattajan teknisen viraston
päälliköstä, joka vei sitä ensin virkamiesjohdon keskuuteen. Seuraavaksi opin
”kääntämisprosessi”

kunnan

vallitsevaksi

johtamisjärjestelmäksi

jatkui

luottamushenkilöjohdon keskuudessa. Kun oppi oli saavuttanut johtoportaassa puheen
tasolla valta-aseman, tultiin päätösten tasolle, jossa se legitimoitiin kunnan viralliseksi
johtamisjärjestelmäksi (Kuvio 27).
Matka johdon puheesta ja päätöksistä koko organisaation puheeksi, käsityksiksi ja
käytännöiksi

käynnistyi

laajalla,

systemaattisella

koulutusohjelmalla.

Näin

tulosjohtamisen diskurssi saavutti puheen tasolla kuntaorganisaation henkilöstön. Vanhat
johtamisdiskurssit ja käsitys muun muassa siitä, kenen ja mistä on soveliasta puhua,
olivat eri toimialoilla ja työyksiköissä erilaisia niin, että uusi oppi joutui jo koulutuksen
aikana vuoropuheluun vallitsevien käsitysten kanssa. Näin kouluttajia ja myöhemmin
organisaation sisäisiä konsultteja vastassa oli yhtenäisen kuntaorganisaation asemesta
monta todellisuutta, joissa oppia lähdettiin kääntämään puheen tasolta käytännöiksi. Eri
toimialojen ja työyksiköiden erilainen historia ja muuttuvat tilanteet vaikuttivat siihen,
millaisia ”käännöksiä” uudesta opista rakentui.
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Gurut

Yliopistot

Konsultit
Konsulttiyritys A

Tuotteistaminen ja
markkinointi

Lähikuntien
tekniset
Ensimmäiset
virastot

Teknisen viraston
päällikkö

sovellukset
kuntakentässä

Kannattaja
johtoportaassa

”Markkinointi ”

Ensimmäinen
Info-tilaisuus

Virkamiesjohto

Seminaareja
”korpihotelleissa”

Luottamushenkilöjohto

Esitys opin
soveltamisesta
organisaatioon

Valtuuston
päätös

Sopimus konsulttiyritys
A:n kanssa koulutuksesta

Koko organisaation
kattava koulutusohjelma

Tulosarvio,
tulostoimintasuunnitelmat,
tuloskeskustelut, TUJOkello, tulosorganisaatio
Svenska
Handelshögskolan
Grönroosin kirjat
Palveluajattelu

Opin
ensimmäinen
versio

Virallinen
päätös opin
ottamisesta
johtamisjärjestelmäksi

Koulutusvaihe,
leviäminen puheen tasolla

Termit ja
työmenetelmät
tulosdiskurssin
mukaisiksi
Sisäiset konsultit

TQM, BM, BPR, ABC/M, Tiimit,
oppiva organisaatio, BSC jne

Enemmistön
tuki
johtoportaassa

Maastouttaminen,
kääntäminen
käytännöiksi,
sovellukset
Ylläpito

Sopeuttaminen uusiin oppeihin
Sedimentoituminen

Kuvio 27 Tulosjohtamisen diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa
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Tulosjohtamisen keskeinen diskursiivinen elementti oli puhe tuloksesta toimintatapojen
jäädessä keskustelussa marginaaliin (Kuvio 28).
Tehokkuus tuottavuutena

Laatu

Tavoitteet,
Asiakastarpeet

Tuotantoprosessi

Panokset
Voimavarat
kustannukset

Tuotos
Suoritteet

Tulosjohtamisen aika: huomio kustannuksissa ja tuotoksissa
Kuvio 28 Tulosjohtamisen diskurssi huomion suuntaajana

Tuloksen mittaamisessa määrälliset, suoriteperusteiset mittarit ja taloudellinen tulos
olivat vahvimmin esillä. Tätä kautta tehokkuus taustalla kulkevana puheena näyttäytyi
taloudellisuutena ja tuottavuutena. Laadusta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta myös
puhuttiin, mutta mittarien kehittäminen laadulle jäi puolitiehen. Sanalliset mittarit
unohtuivat ”paperitujoksi” mappeihin niin, ettei niiden saavuttamista arvioitu johdon
tasolla samoin kuin määrällisten tulosten saavuttamista.
Tulosjohtamisen

diskurssi

korosti

uudella

tavalla

johtamistaitojen

merkitystä

menestyksen avaimina strategisesta johdosta yksittäisen työntekijän itsensä johtamiseen.
Tulosjohtamisen

diskursiivisia

elementtejä

tulos-

ja

asiakaskeskeisyyden

sekä

mittaamisen ja arvioinnin rinnalla olivat:


Omat käsitteet ja tekniikat



Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen, vallan ja vastuun delegointi alaspäin
sekä



Johtajuuden vahvistaminen, strateginen johtaminen ja kokonaisuuksien
hallinta
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Nämä tulosjohtamisen diskursiiviset elementit rakensivat kontekstiaan sosiaali- ja
terveystoimessa 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuvuosiin muun muassa
seuraavissa asioissa:


Organisaation kieleen omaksuttiin joukko uusia käsitteitä ja terminologiaa



Organisaatiorakenne muuttui tulosyksikköorganisaatioksi



Poliittinen päätöksenteko ja operatiivinen johtaminen erotettiin toisistaan



Valtaa ja vastuuta hajautettiin tulosalueille ja tulosyksiköihin



Säännölliset esimies-alaiskeskustelut, tuloskeskustelut, otettiin käyttöön



Tulosyksiköt eriytyivät, toimintatavat erilaistuivat, yksiköt pyrkivät oman
toimintansa optimointiin



Strategisen suunnittelun käytännöt muuttivat suunnittelujärjestelmää



Johtamisen merkitystä korostettiin ja järjestettiin johtamiskoulutuksia



Muodostettiin uusi ”sisäisten konsulttien” ryhmä

Tulosjohtamisen diskurssi koko kunnan johtamis- ja kehittämisjärjestelmänä sai erilaisia
organisaation

sisäisiä

sekä

ajassa

muuttuvia

käännöksiä.

Vähitellen

puhe

muutosvoimaisesta työvälineestä muuttui puheeksi ”paperitujosta”. Taloudellisen
tuloksen painotus 1990-luvun alun lamavuosina voimisti käsitystä tulosjohtamisesta
säästämisenä ja supistamisena. Muun muassa tulospalkkausjärjestelmän kehittely näytti
jäävän säästämis- ja supistamispuheen jalkoihin.
Strateginen suunnittelu ja johtaminen olivat tulleet jäädäkseen johtamispuheeseen – tosin
kritiikkiä siitä, etteivät suunnitelmat ohjaa käytäntöä, esiintyi. Mittaamisen tärkeys ja
mittareiden kehittämisen tarve säilyivät diskurssissa samoin kuin käsitys mittareiden
kehittämisen vaikeudesta. Asiakaspuhe rakentui diskurssissa niin, että johdon puheessa
asiakastavoitteista ja palvelutasosta tinkiminen näyttäytyi väistämättömänä samalla, kun
henkilöstön puheessa asiakkaiden ”puolustamisesta” tuli merkitykselliseksi. Vähitellen
tulosjohtaminen alkoi saada syntipukin leiman lähes kaikkiin ongelmiin. Näin valmius
uusien oppien omaksumiselle kasvoi.
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Tarjonta

oppien

markkinoilla

oli

tulosjohtamista

käyttöönotettaessa

vähäistä.

Tulosjohtamisen ei tarvinnut kilpailla vielä 1980-luvun puolella muiden oppien kanssa,
vaan

siitä

rakentui

vanhaa

suunnittelu-

hallinto-

ja

tehtäväkeskeistä

sekä

organisaatiolähtöistä johtamisajattelua uudistava johtamisdiskurssi (Kuvio 29).

HAASTAJA
Tulosjohtamisen
diskurssi

KONTEKSTI

VALTADISKURSSIT

Pitkän aikavälin suunnittelu,
organisaatio- ja palvelulähtöisyys,
johtamisteorioiden diskursiivisia elementtejä
Kääntäminen (translaatio),
sedimentoituminen
Paikallisesti sovellettu
tulosjohtamisdiskurssi

Kuvio 29 Paikallisen johtamisdiskurssin rakentuminen tulosjohtamisen ajalla

Kunnan taloudellisesti vaikea tilanne 1990-luvun alun lama-Suomessa oli se tausta, jossa
tulosjohtamista käännettiin käytännöiksi. Voidaan vain arvailla, olisiko tulos ollut
toisenlainen ja millä tavalla, jos taustana olisivat olleet talouden tasapaino ja kasvun
vuodet. Olisiko henkilöstön tulospalkkaus tai muitakin kuin taloudellisia tuloksia
osoittavien mittarien kehittäminen saaneet silloin suuremman painoarvon?
Uusien oppien elementtejä alkoi sedimentoitua tulosjohtamiseen vähä kerrassaan, vaikka
se oli vielä valtadiskurssina 1990-luvun puoliväliä lähestyttäessä. Laatujohtaminen ja
toimintojohtaminen olivat diskursseja, jotka ensimmäisinä haastoivat tulosjohtamista.
Varsinainen johtamisdiskurssin murros tapahtui kuitenkin vasta uuden kunnanjohtajan
myötä 1996, kun benchmarking, prosessit ja tiimit valtasivat johtamispuheen.
Tulosjohtamisen termit vaihtuivat uusien oppien vallatessa alaa. Tulosjohtaminen loi
kuitenkin johtamiselle perustan, jolle myöhemmin tulleet johtamisopit ovat rakentuneet.
Seuraava luku on kuvausta, analyysia ja tulkintaa tulosjohtamista seuranneesta uusien,
rinnakkaisten oppien ajasta.

167

4.2 Rinnakkaisten oppien aika 1996 – 1999
Kunnan väestön väheneminen ja rakenteellinen muuttuminen jatkuivat edelleen 1990luvun

puolivälin

jälkeen.

Päättäjät

pohtivat

palvelujen

rahoituspohjan

laajentamismahdollisuuksia, mutta niitä ei juuri ollut. Väestökehitykseen vaikuttaminen
oli todettu vaikeaksi ja valtionosuuksien varaan taloutta ei voinut rakentaa. Kuntajaon
muutospuheet nousivat nyt 1990-luvun puolivälin jälkeen esiin uutena talouden
tasapainottamisvaihtoehtona.
1990-luvun alussa helpottanut lääkäripula muodostui uudelleen sosiaali- ja terveystoimen
ongelmaksi.

Syiksi

haastatellut

nostivat

lääkäreiden

päivystysvelvoitteet,

koulutusmahdollisuuksien puutteet, päätökset väestövastuualueiden suurentamisesta,
työmäärän kasvun ja sitä kautta tapahtuneen lääkäreiden uupumisen. Samalla
yksityissektori houkutteli lääkäreitä tarjoamalla mahdollisuuksia parempaan työn
hallintaan.
Uusia, tulosjohtamista haastavia johtamisoppeja alkoi virrata 1990-luvulla kiihtyvällä
tahdilla kuntaorganisaatioon. Prosessijohtamisen koulukuntiin kuuluvat laatujohtaminen
ja toimintojohtaminen olivat ensimmäisiä, jo ennen 1990-luvun puoliväliä tulleita oppeja.
Nämä eivät pystyneet vielä murtamaan tulosjohtamisen diskursiivista valta-asemaa, mikä
ilmenee muun muassa teksteissä tulosjohtamisen kielen ja käsitteiden vallitsevana
käyttönä. Laatu- ja toimintojohtamisen opit toivat johtamispuheeseen kuitenkin uusia
elementtejä.
1990-luvun puolivälin jälkeen benchmarking ja prosessijohtaminen toimintaprosessien
uudelleen tarkastelun (tai radikaalin uudistamisen, business process re-engineering, BPR)
muodossa nousivat uuden kunnanjohtajan myötä johtamisen valtadiskursseiksi.
Tiimijohtaminen ja oppiva organisaatio kulkivat myös rinnakkaisdiskursseina tässä
ajassa, jossa toimintatavat olivat tulosjohtamisen tuloskeskeisyyteen eroa tehden
johtamisdiskurssien ydintä. Perusteluina näiden oppien käytäntöön soveltamiselle oli
muutoksen välttämättömyys, kuten vuosikymmen aikaisemmin tulosjohtamisen kohdalla.
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”Tässä tilanteessa meillä (kunnan) organisaatiossa on heti käynnistettävä
välttämättömät muutostoimenpiteet, jotta niiden rahallinen vaikutus tuntuisi jo
vuonna 1997. Kesä on suunnittelun ja valmistelun aikaa, varsinainen
muutosprosessi alkaa syksyllä. Se on toimenpidekokonaisuus, mihin liittyy
esimerkiksi ns. esikuvavertailu muihin kuntiin, toimintaprosessien uudelleen
tarkastelu, tiimityöskentely ja henkilöstöresurssien uudenlainen käyttö, ns.
henkilöstön työkalupakin käyttöönotto. … Vanhat hallintokuntien rajat tulevat
ylittymään ja porukka tulee elämään, kuten se on tapahtuneiden virkasiirtojen
osalta paljolti tehnyt jo nytkin. …Kehittämiseen olemme tottuneet jo aiemminkin.
Nyt on taas vanhoille ja uusille sisäisillä kehittämiskonsulteilla töitä.”
(Henkilöstölehti 3/1996)
Vaadittujen
taloudellisia

muutosten
tavoitteita.

ensisijaiset
Näitä

tavoitteet

olivat

olivat

toimintojen

1990-luvun
sopeuttaminen

puolivälissäkin
taloudellisiin

voimavaroihin oman toiminnan tehostamisen, erikoissairaanhoidon maksuosuuksien
alentamisen sekä kilpailuttamisen kautta. Projektimuotoinen työskentely oli tullut 1990luvulla ”muotiin”. Nyt kunnanhallitus asetti sosiaali- ja terveystoimeen ”Sosiaali- ja
terveyskeskuksen kehittämis- ja säästöprojektin” tavoiteltujen muutosten toteuttamisen ja
johtamisen välineeksi
Muiden kuntien myönteiset kokemukset toimivat jälleen lähteinä, joiden pohjalta
käsitykset uusista opeista muodostuivat ja joiden avulla oppien kannattaja(t)
markkinoi(vat) oppeja omassa organisaatiossa.
”Saattaapa tuntua monestakin herrain haaveelta. On näitä yritetty ennenkin.
Tilanne ei ehkä ole ollut sama kuin nyt. Ainakin tähän saakka on poliittinen johto
ollut vetämässä projekteja ”täysillä”, mikä on onnistumisen perusedellytys.
Vastaavia muutoksia on toteutettu monessakin kunnassa ja hengissä ovat
selvinneet. Useimmissa tuntemissani tapauksissa parin vuoden jälkeen
taloustilanne on korjautunut vakaalle uralle, ja kehittämishankkeet saatu käyntiin.
Käydään tässä lähiaikoina YTT:n kanssa tutustumassa muutamaan tapaukseen,
joissa muutos on toteutettu yhteistoiminnassa.” (Henkilöstölehti 1/1997)
Johtoportaan keskusteluissa uudet opit haastoivat tulosjohtamista, mutta niitä reflektoitiin
kaiken aikaa myös organisaation historiaa ja senhetkisiä ongelmia sekä muutosprosesseja
vasten.

Taustalla

olivat

kokemukset

tulosjohtamisen

käyttöönottoprosessista

organisaation johtamisjärjestelmäksi ja se määritti niin diskurssina kuin prosessina uusien
oppien soveltamista.
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”Nyt jos me julistetaan, että meillä on uusi laskentajärjestelmä 1.1.96 ja mennään
toimintolaskentaan ja toimintojohtamiseen, niin toimintojohtaminen ja –laskenta
ovat yhtä pahoja kirosanoja kuin meille oli tulosjohtaminen pari kolme vuotta
sitten…kannattaa hiljalleen käynnistellä toimintoanalyyseja ja selvitellä
kustannusajureita. Asia lähtee näin itseohjautuvasti etenemään paremmin kuin,
että se jostakin ylhäältä annettaisiin.” (Opinnäytetyö 2)
Tässä luvussa kuvaan ensin oppikohtaisesti laatujohtamisesta alkaen 1990-luvun
johtamisoppien tuloa kuntaorganisaatioon ja sen sosiaali- ja terveystoimeen. Nostan esille
oppien

diskursiivisia

rakentumista.

Lopuksi

elementtejä
kokoan

ja

oppien

sekä kontekstin

tutkimusongelman

kannalta

vuorovaikutteista
keskeiset

asiat

yhteenvedonomaisiksi taulukoiksi.

4.2.1 Laatujohtamisen diskurssi
Laatujohtamisen diskurssin tulo johtamispuheeseen
Kunnan tekninen palvelukeskus osallistui 1990-luvun alkupuolella laajaan, useita kuntia
koskettaneeseen projektiin, jonka kautta tekninen puoli sai kosketuksen laatujohtamiseen.
”No sit ensimmäiset askeleet kohti, prosessiajatteluu niin oli, tietyst
laatujohtaminen. Ja laatuajattelu. No edelleen eletään niinku -90–luvun eka
puoliskoo, sanotaan -93-94, vähä sen jälkeen niin…Se oli teknisen palvelun
kehittämisprojekti mihin, sisälty hyvin paljo asioita. Jotka on, ihan läheistä sukuu
tälle tulosjohtamiselle ja palveluajattelulle ja siel oli sitte, kustannuslaskentaa,
siel oli, tunnuslukujohtamista, laatujärjestelmiä ja tän tyyppisii asioita.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Valtakunnallisesti laatujohtamisen edistämiseen tähtäävä Suomen Laatuyhdistys ry
markkinoi kuntaorganisaatiolle laatujohtamista Suomen laatupalkintokilpailun muodossa.
Kunta ei kuitenkaan lähtenyt mukaan kilpailuun.
”Suomen laatupalkintokilpailu 1994. Asia oli esillä hallintojohtoryhmässä
24.2.1994. Tässä vaiheessa ei lähdettäne tavoittelemaan ko. laatupalkintoa.”
(Hallintojohtoryhmä 22.3.1994)
Suomen Laatuyhdistyksen ja sen katto-organisaation Laatukeskuksen vaikutus ulottui
seutukuntaan myös yhdistyksen aluejaoksen toiminnan kautta. Ylimmästä tai
keskijohdosta ei löytynyt kuitenkaan riittävän innostunutta laatujohtamisen kannattajaa,
joka olisi lähtenyt viemään oppia eteenpäin koko kunnan tai oman toimialansa
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johtamisjärjestelmäksi.

Toisaalta

uusia

oppeja

virtasi

kiihtyvällä

vauhdilla

organisaatioon.
”Ehkä siihen ei sit ihan tarpeeks innostuttukaan, mut olisko se sit ollu, et sit taas
jo näitä muita kuvioita, mis sit tietysti ihan ne saman elementit on mukana, et tuli
sit näitä, 2000-luvun alust tää, elikkä tää tähtimalli, mikä nyt tääl on vieläkin. Et
voi olla, et se niin kun, et kun tuli sit uus, innostunu ihminen, mikä niin kun, sit se
lähti levittämään tätä johtamisjärjestelmää. Olihan siel se prosessikuvaus ja
prosessijohtaminenkin jollakin taval siin samaan aikaan sillon.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Laatujohtamisesta ei järjestetty organisaation sisällä laajempaa koulutusta, eikä sen
käyttöönotolle organisaatiossa ollut selkeää, virkamies- ja luottamushenkilöjohdon
laatimaa, päätöspöytäkirjoihin asti yltänyttä strategiaa, kuten tulosjohtamisella. Sosiaalija

terveystoimessa

laadusta

innostuneet

lähiesimiehet

kävivät

yksittäisissä

laatukoulutuksissa organisaation ulkopuolella. Opin leviäminen ja kääntämisprosessi
organisaation käytännöiksi ja siitä seuranneet vaikutukset tulosalue- ja yksikkötasolla
rakentuivatkin näin ollen pitkälti keski- ja lähijohdon henkilökohtaisen kiinnostuksen
kautta.
”Miun mielestä tuli laatujohtaminen seuraavaks ja en tiiä, toteuttiinks sitä enää
niin mittavasti, tujohan oli ne isot koulutukset ja liittyks se sitte johonki tähän
väestövastuukuvion sisäänajamiseen, joka tapaukses, siihen laatuun ei nyt ihan
niin kauheesti koulutettu ihmisiä, mut se oli vaan miun henkilökohtanen intressi,
miehän kävin paljo laatuun liittyviä, tämmösiä koulutuksia.” (Haastattelu,
lähijohtoon kuuluva)
Laatujohtamisen diskursiiviset elementit
Laatujärjestelmät ja laatukäsikirjat olivat laatudiskurssin termistöä ja samalla työvälineitä
opin kääntämiseksi kontekstiinsa. Talousarviotekstissä (1997) kunnanjohtaja linjasi
laatujärjestelmien ja – johtamisen kehittämisen välttämättömäksi. Tämän hän esitti
kuitenkin ostopalvelujen laadunvalvontavelvoitteeseen viitaten.
”Sopeuttamisen yhdeksi toteuttamistavaksi hyväksytään tukitoimintojen, mutta
jossakin tapauksissa myös ydintoimintojen kilpailuttaminen. Yksityisiltä
ostettuihin palveluihin voidaan turvautua, jos ne nettokustannuksiltaan ovat
(kunnan) tuottamia palveluja halvempia ja niiden laatutaso täyttää asetetut
vaatimukset. Ohjauksen takia on laatujärjestelmien ja –johtamisen kehittäminen
välttämätöntä.” (Talousarvio1997, 22)
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Asiakaskeskeisyys oli ollut yksi tulosjohtamisen diskursiivisista elementeistä, joka
kuitenkin jäi taloudellisen tuloksen varjoon. Laatujohtamisen diskurssi pyrki nostamaan
sekä asiakasta että toimintatapoja marginaalista huomion keskiöön. ”Oikea”, laadukas,
asiakaskeskeinen

toimintatapa

olisi

samalla

kustannustehokasta,

mutta

kustannustehokkuus saavutettaisiin keskittymällä markkojen sijasta toimintaprosesseihin
ja niiden jatkuvaan parantamiseen. Diskurssi kiteytyi sanoihin ”vähemmällä enemmän ja
fiksusti” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva).
Laatujohtaminen kontekstiaan rakentavana diskurssina
Perusturvapalvelukeskuksen johtoryhmä esitti organisaatiorakenneuudistusta, jossa
laatujohtamisen rakenteita tulisi mukaan tulosyksikköorganisaatioon. Esityksessä
tulosalueiden ja vastuualueiden ohelle ehdotettiin muodostettavaksi kaikkia tulosalueita
ohjaavia laatulinjoja. Puhe laatulinjoista toi tulosalueiden ja yksiköiden rajoja ylittävää
ajattelua, mutta siinä lähtökohtana eivät olleet prosessit vaan professiot.
”…Laatulinjat
Lääkärin- ja hammaslääkärintyölle, hoitotyölle, sosiaalityölle, kotipalvelulle ja
lasten päivähoidolle määritellään kaikkia tulosalueita ohjaavat laatulinjat. Niiden
toimintojen, joiden toimintaa on vain yhteisten palvelujen tulosalueella (esim.
virkaholhous, asuntotoimi) laatuvastaavana toimii ko. yksikön esimies.
Laatulinjojen sisällä on tarkoituksenmukaista eriytymistä ja toisaalta
yhteistoimintaa. Esimerkiksi sosiaalityön laatulinja käsittelee aikuishuollon,
lastensuojelun ja psykiatrisen sosiaalityön asioita ja lääkärin- ja
hammaslääkärintyön laatulinja ja hoitotyön laatulinja toimivat yhteistyössä
kansanterveystyön kokonaisuuden toteuttamiseksi. ... Yhteensovittaminen on
välttämätöntä, sillä perusturvakeskuksen tuotteet koostuvat monen eri
ammattiryhmän työpanoksesta…” (Perusturvapalvelukeskus yhteistyötoimikunta
12.1994)
Erillinen laatuorganisaatio tulosyksikköorganisaation sisällä ei kuitenkaan muodostunut
toimivaksi.
”Kylhän se on semmonen, se ylläpiti turhaa organisaatiota, sitä varten, sitä
johtamistapaa varten ois pitäny perustaa erillinen organisaatio…Mut sehän on
sitten kun huomattiin, ettei oo varaa pyörittää organisaatiota sen johtamismallin
ympärillä, mihin valitaan erilliset ihmiset, mitkä ei oo oikeesti sit ehkä linjajohdos
kuitenkaan mukana, niin nehän ne tippuu ensimmäisenä, eihän se oo, laatu vaan
pitää olla mukana kaikes toiminnas, tehokkuus. Tehokkuus yleensä tuo laatua.”
(Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
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Työmenetelmien ja käytäntöjen tasolla tekninen toimi aloitti ISO 9000 –järjestelmän
mukaisen laatutyön, mutta tekijät huomasivat pian, ettei se sellaisenaan istunut omaan
organisaatioon.

Tulosjohtamisen

diskurssi

oli

aikaisemmin

ollut

vastapuhetta

byrokraattiselle johtamiselle, mutta runsaan paperityön kautta siitä oli rakentunut uusi
byrokraattinen systeemi. Nyt uhkasi käydä samoin: tulosjohtamisen lomakkeet
vaihtuisivat vain laatujohtamisen käsikirjoiksi ja standardeiksi.
”Ja se mitä myö tehtiin sit meijän tekinises toimessa niin, viel siin ennen -90 –
luvun puoltavälii niin myö tehtiin, pari kolme, laatujärjestelmää. Ihan, ISO 9000,
sillosta ISO 9000 matkien. Miullehan tuli aika, nopeesti herätys sit siitä et tää ei
oo meijän juttu, tehdä sen sabluunan mukaan. Sanotaan näin et se oli aivan liian,
yksityiskohtanen ja aivan liian byrokraattinen systeemi ees tollaseen,
kuntasysteemiin. Jäykistää ajatteluu ja on siinä mieles jopa sen tulosjohtamisen,
idean vastasta. Tosin taustalla oli myös tietyst se, et tulosjohtaminen oli näyttäny
pahimmat puolesa eli sen paperityön. Ei sitä niinku uskaltanu hypätä siihen
laatujohtamiseen, sen laatujärjestelmä –johtamisen kautta koska seki oli, viel
kauheempaa paperipyöritystä” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Esimiehet tekivät henkilökohtaisen kiinnostuksen pohjalta laatuohjeistuksia omille
tulosalueille ja -yksiköille. Tällä he pyrkivät käytäntöjen yhdenmukaistamiseen
operatiivisessa toiminnassa.
”No esimerkiks laatukäsikirja mitä myö ollaa tehty tai, ni se on mun mielest se
yks, se tuo myös struktuuria tietyl tavalla siihen työhön, mikä sit taas mun mielest,
struktuuri tuo myös laatua… meil on muun muas prosessikuvaukset siellä viety
kaikki. Tai jos ei oo kaikkii viety ni, siel ne mitkä on tarkastelematta niin ne tullaa
viel viemään, tai päivittämättä. …se on sellastakin kanssa, että työt lisääntyy koko
ajan niin paljo, et ei yksinkertasesti, ainakaan itellä oo enää aikaa tehä sitä niin
tunnolla.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköissä otettiin käyttöön asiakastyytyväisyyskyselyjä,
jotka mittasivat asiakkaiden kokemaa palvelujen laatua. Ylin johto ei kuitenkaan
käyttänyt saatua tietoa systemaattisesti operatiivisen toiminnan arvioinnissa.
”No kylhän niitä asiakaskyselyitä oli …, jos ny sillä sitte mitattii sitä laatua, mut
se et miten se meni sitte käytäntöön niin se oli meiän jokaisen oma, sitä ei viety
miusta sitte ylihoitajatasolle, eikä ehkä siellä sitte samal tavalla huomioitu, et se
oli vaa se mikä, mitä myö itte tehtii itteämme varten melkei.” (Haastattelu,
lähijohtoon kuuluva)
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Arvioinnissa valta-asemassa olivat edelleen tutut määrälliset mittarit, kuten käynti- ja
suoritemäärät sekä kustannukset. Olivatko kaikki käynnit tai toimenpiteet tarpeellisia ja
tuotettiinko niillä ”lisäarvoa asiakkaalle” jäivät ilman mittareita.
”Ja, kun me ruvettiin puhumaan laadusta, niin valitettavasti laatu kurjistuvassa
taloustilanteessa oli enemmän toiminnan supistamista, et tehdään entistä
enemmän entistä tiukemmilla määrärahoilla ja tälleen, et varsinaisesti
lääkärintyössä sen laadun ajatteleminen ei 90-luvun, sanotaanko väestövastuun
alkuhuuman jälkeen se laatu oli lähinnä suoritteiden määrän mittaamista, me
tehtiin näin paljon näin vähällä, näin halvalla. Ja se, että oliko se hyvää, tehtiinkö
me oikeita asioita ja tehtiinkö me laatua vai sutta, niin sitä ei varsinaisesti
mitattu, kyllä me senkkaa mitattiin, mut oliks se senkan mittaaminen tarpeellista.”
(Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Henkilöstön osaamisen ymmärtäminen yhdeksi laadun osatekijäksi konkretisoitui
joissakin sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköissä osaamisprofiilien piirtämisenä ja
koulutuksen suuntaamisena alueille, joissa oli havaittavissa osaamisvajeita.
”No asiakaspalautteisiin liittyviä juttuja, se oli se toinen, ai niin ja työyksikön tätä
osaamisprofiilia, osaamista ja kouluttautumista ja tämmöseen liittyvää kuvioo, se
oli jo vähä silleen hajanaisempaa, et joissain yksiköissä se toteutu, siis et tehtiin
tällaset jutut, joissaki taas ei.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Laatujohtamisen diskurssin rakentuminen kontekstissaan
Laatuajattelu kehittyi ja sai kaiken aikaa aineksia organisaation ulkopuolelta. Hallinnan ja
standardien rinnalla termit kohina ja poikkeama keskiarvosta toivat laatuajatteluun
joustavuutta ja sopeuttivat sitä toiseen 1990-luvulla tulleeseen prosessijohtamisen
diskurssiin, prosessien uudelleen ajatteluun.
”… Elikkä se mitä mitataan johtaa toimintaan ja sit sitä, että jos halutaan
prosessia kehittää, niin se tarkottaa et sillon pitää pystyy mittaamaan tämmöstä
poikkeamaa. Elikkä yleensä laatuajattelu, sen (-) kautta tuli yks semmonen
valtavan hyvä perusoivallus että, organisaatiossa on kohinaa koko aika, siellä on
poikkeamaa keskiarvosta. Ja sitä poikkeamaa ei saa koskaan mennä korjaamaan,
koska me aiheutetaan lisää kohinaa siihen organisaatioon. Kysymys kuuluu että,
siellä on erityispoikkeamia, jotka johtuu jostakin selittävästä, mihin meiän täytyy
sit reagoida ja joka meiän täytyy korjata.” (Haastattelu, ylimpään johtoon
kuuluva)
Haastatellut tulkitsivat laadun käsitteen jääneen kaiken kaikkiaan epäselväksi ja sen
vuoksi myös sen mittaamisen vaikeaksi. Valtakunnan tasolla yhtenä informaatioohjauksen muotona sosiaali- ja terveysministeriö alkoi antaa 2000-luvulle tultaessa
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laatusuosituksia. Esimerkiksi ”Ikäihmisten laatusuosituksessa” (2001) henkilöstömitoitus
on yksi laadun mittareista, mutta riittääkö henkilöstön määrä mittaamaan hoidon ja
asiakkaan kokeman palvelun laatua?
”V:.. Laatujohtamisessa on vaikeus se, että mikä kunnallisessa toimissa on laatua
sitten.
K: Mitä se siun mielestä on?
V: No, se on tietysti ihmisistä välittämistä ja terveyspuolella hyvää hoitoa niihin
asioihin mihinkä vaaditaan, mutta että mikä sen laadun, siis täällähän, sanotaan
nyt terveyspuolella kysyntä on rajaton. Jos on rahaa, niin kaikki menee. Kaikki.
Johonkin vaan pitää vetää raja, että mikä kuuluu siihen valikoimaan, ja mikä on
laatu, kun laadusta puhutaan..
K: ..niin mikä on mittari.
V: Niin, mikä on mittari ja laadusta puhutaan terveys- ja sosiaalipuolella, niin se
on hyvin pitkälti että sitä tehdään henkilöillä, ei koneilla, hyvin vähän koneilla,
mut henkilöillä, ja pitäs tulla henkilöitä lisää, jollon saadaan laatua lisää, niin
mikä se on sitten se raja. …ja kun yritettiin tehdä näitä laatumittareita, niin eihän
niitä jumankauta tahtonu löytyä millään. Et onko laatumittari se, että on
vanhainkodissa kaks hoitajaa kymmentä kohden tai jotain muuta, ei se mikään
laatu ole. Ne ihmiset voi olla vaikka minkälaisia…Mikä sen laadun sitten, sen
laadukkaan työn, niin mittareita teet, semmosen luotettavan mittarin siitä. Tietysti
tämmönen asiakaskysely on jonkunlainen, tyytyväisyyskysely, niin jonkunlainen
laatumittari.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Kustannusten hallinta kytkeytyi laatujohtamisen diskurssiin kahdella vastakkaisella
ajattelutavalla: ”laatu on kallista” ja ”laatu tuo säästöjä”. ”Laatu on kallista” sisälsi
ajatuksen, että asiakkaan kokema laatu on kallista. ”Laatu tuo säästöjä” puolestaan viittasi
prosessien eli toimintatapojen virheettömyyteen. Toimintatapojen oli oltava ”oikeita” ja
tehokkaita, mutta asiakkaan kokemasta laadusta oli mahdollista tinkiä.
”Toiminnan laatu tarkoittaa omien työtapojemme ja työnkulkujemme tehokkuutta.
Yhtään turhaa vaihetta ei tule sallia, kehittäminen on jokaisen vastuulla. Syksyllä
käynnistämme tätä koskevan koulutuksen. Ulkoisen, asukkaan saaman palvelun
laadun suhteen emme välttämättä pysty johtavaan tasoon…Kaikki ei kuitenkaan
ole rahasta kiinni tässäkään asiassa…” (Henkilöstölehti 1/1997)
Henkilöstön keskuudesta noussutta vastapuhetta laatujohtamiselle oli puhe laadusta ja
laadukkaan työn tekemisestä ammattikunnan sisäänrakennettuna peruspyrkimyksenä.
Laatujärjestelmän asemesta työntekijöiden ja esimiesten väliset keskustelut käytännön
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tilanteista ja mahdollisuuksista laadukkaan työn tekemiselle olivat tässä puhunnassa
keskeistä.
”…luulen, ettei suurin osa muista henkilöstöstäkään, ei ne kauheesti tuntenu, et
siitä saa mitään uutta. Et tavallaan niinku, meil on semmonen käsitys ollu siitä,
että meitä pikkasen pistetään huokeella, ku tuodaan erilaisia johtamisjärjestelmiä
jollaki jotain laatua kohottaa ja muuta, et meissä on sisäänrakennetut työt, meiän
pitäs ite pitää siitä jollain lailla huolta kuitenki, että keskustella omien bossien
kans ja silleen, että miten tämä juttu käytännössä menis ja et ei niihin oo jaksettu
kauheesti innostua.” (Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Jossakin määrin laatujohtamisen diskurssin koettiin jäävän johdon puheen tasolle, jolloin
puhe ja käytäntö näyttäytyivät ristiriitaisina. Tämä synnytti mielikuvan diskurssista
kulissina, joka on irrallaan arjesta.
”….et mun mielestä laatujohtamisessa on myös henkilöstön kouluttaminen ja
kouluttautuminen ja oikea ihmisel oikeelle paikalle ja, semmoset pehmeet tietyt
arvot siinä järjestelmässä niin jos ei ne toimi, niin ihmisethän äkkiä huomaa, että
ne on vähän semmosia kulisseja, joita pidetään yllä.” (Haastattelu, lähijohtoon
kuuluva)
Laatujohtamisen (TQM) ja prosessien uudelleen ajattelun (BPR) diskursiiviset elementit
sedimentoituivat vähitellen johtamispuheessa yhdeksi prosessijohtamisen diskurssiksi.
”Ja katotaan, että myö täs prosessiajattelussa ollaan pitkälti oltu laatuajattelua,
sehän tarkottaa sitä että, vähemmällä enemmän ja tehdään fiksusti ja silti
asiakkaalle vähintään yhtä hyvää arvoa tuottaen. Mut silti siellä ei oo
systemaattista ISO-standardia, jolla prosessit on absoluuttisen tarkasti kuvattu ja
dokumentoitu.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Laatudiskurssi rakensi johtamisajattelua prosessien tarkastelun, hallinnan, laatukriteerien
ja

asiakaslähtöisyyden

elementeillä.

Kunnanhallituksen

2000-luvun

taitteessa

hyväksymässä strategia-asiakirjassa tavoitteena laadun osalta on, että laadunvarmistus, hallinta ja kehittäminen tulevat seuraavan vuosikymmenen kuluessa luonnolliseksi osaksi
työprosesseja

(Kuntakonsernin

ja

toimialojen

strategia

2010,

kunnanvaltuusto

20.12.1999). Laatutyö kunnassa verrattuna yrityksiin konstruoitui haastatteluissa
(seitsemän vuotta edellä mainitun strategiapaperin laatimisen jälkeen)”vielä ihan alussa”
olevaksi.
”No se laatu-.. laatuajattelu ja.. tämmöset niinkun, niinkun menetelmienkin ja
laatujärjestelmien näkökulmasta, niin siinä sitten taas ehkä ollaan vielä enemmän
alussa. Että ei meillä hyvin paljon oo työkaluja siihen laadun kehittämiseen ja
laadun mittaamiseen, semmosia konkreettisia niinkun työ- työvälineitä, sillä
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tavalla kun puhutaan jostain, että joku tämmönen yritysmaailmassa oleva
laatutyö.. ja siellä niinkun menetelmien, mittareiden käyttö on ihan eri maailmaa
ku mitä täällä.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Laatupalkintopohdinnat nousivat ylimmässä johdossa uudelleen esiin 2000-luvun
puoliväliä lähestyttäessä. Olisiko laatupalkinnosta uudeksi motivaation lähteeksi?
”me ei oo ihan suoraan siihen innostuttu, että me laatusertifikaattia lähettäs
hakemaan. Mut siinä yhteydessä tuli tää ajattelu, että jos me lähettäiskin
laatupalkintoa jostakin, niin sillon taas tää laatu antaa sen motivaation. Elikkä se
laatupalkinto on se, jonka kautta näitä vaiheita katotaan. Ja katotaan, että myö
täs prosessiajattelussa ollaan pitkälti oltu laatuajattelua, mut silti siellä ei oo
systemaattista ISO-standardia, jolla prosessit on absoluuttisen tarkasti kuvattu ja
dokumentoitu.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Seuraavassa kuviossa on esitetty laatujohtamisen tuloa ja sen kääntämisprosessia
kuntaorganisaatioon (Kuvio 30).
Gurut
Konsultit

Yliopistot
Koulutuspäivät
organisaation
ulkopuolella

Teknisessä toimessa
kehittämisprojekti
”Pari”
laatujärjestelmää
ISO 9000 matkien
Suomen
Laatukeskus,
aluejaos

Oppi ja sen versiot

Kannatusta keski- ja lähijohdossa

Sosiaali- ja
terveystoimessa
yksittäisten lähijohtajien kiinnostus
Laatuohjeistuksia
esim. asiakaspalautteeseen liittyen

Vahva kannattaja
(agentti) johtoportaasta
puuttuu, ei enemmistön
tukea, ei virallista
päätöstä soveltamisesta
Maastouttaminen,
Kääntäminen, sovellukset
Laatukäsikirjoja tulosyksiköihin
Ylläpito

Maastouttaminen ja ylläpito lähijohtajien
kiinnostuksen varassa
TUJO-pohja ja uusien oppien
tarjonta BM, BPR, Tiimit, BSC jne

Sopeuttaminen,
Sedimentoituminen

Tulosyksikkökohtaisesti
vaihtelevaa
Laatupalkinto
pohdinnat 2000-luvulla:
olisiko uusi motivaation
lähde?

Kuvio 30 Laatujohtamisen diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa
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Yhteenvetona voidaan todeta, että laatujohtamisen vaikutteita tuli organisaatioon usealta
taholta: muun muassa teknisen palvelukeskuksen kehittämisprojektin ja Suomen
Laatuyhdistys ry:n sekä yksittäisten koulutustilaisuuksien kautta. Laatujohtamiselle ei
löytynyt kuitenkaan johtoportaasta riittävän vahvaa kannatusta ja kannattajaa, joka olisi
alkanut markkinoida oppia laajamittaisemmin organisaation johtamisjärjestelmäksi.
Opin leviäminen ja kääntäminen organisaation puheeksi, työmenetelmiksi sekä
käytännöiksi vaihteli kunnan eri tulosalueilla ja yksiköissä keskijohdon ja lähiesimiesten
kiinnostuksesta riippuen.
terveystoimessa

keski-

Työmenetelmien ja käytäntöjen tasolle sosiaali- ja
ja

lähijohdon

esimiehet

tekivät

omalle

toimialalle

laatuohjeistuksia ja -käsikirjoja. Tekninen toimi aloitti ISO 9000 –järjestelmän mukaisen
laatutyön, mutta oppi ei lähtenyt leviämään organisaatiossa tässä muodossa.
Tulosjohtamisen kokemukset taustalla vaikuttivat osaltaan siihen, että laatujohtamisen
pelättiin muodostuvan tulosjohtamisen tavoin liian raskaaksi kuntaorganisaation
johtamisjärjestelmänä. Toisaalta uusia oppeja alkoi virrata kiihtyvällä vauhdilla
organisaatioon.

4.2.2 Benchmarking
Vuoden 1994 tulosarviossa tuotantojärjestelmien vertailu mainitaan ensimmäisen kerran
palvelujen järjestämiseksi taloudellisesti, tehokkaasti ja mahdollisimman korkeatasoisina:
”Eri

palvelutuotantojärjestelmiä

vertailemalla

palvelut

pyritään

järjestämään

taloudellisesti ja tehokkaasti mahdollisimman korkeatasoisina”(Tulosarvio 1994).
Termeinä benchmarking ja esikuvavertailu löytyvät talousarvion tekstistä pari vuotta
myöhemmin:

”Toimialojen

tehokkuusvertailut

suoritetaan

benchmarking-

esikuvavertailun avulla” (Talousarvio 1997).
Benchmarking-diskurssin tulo johtamispuheeseen
Ylimmän johdon verkostot, konsulttiyritykset ja laaja, useiden kuntien yhteinen
kehittämishanke näyttävät olleen benchmarking-diskurssin välittymisen kanavana
tutkimuksen kohdeorganisaatioon. Kaksi organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä oli
työskennellyt konsulttiyrityksissä ja tutustunut oppiin sitä kautta. Kehittämishankkeessa
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oppi sai käytännön sovelluksensa Vertti–tietokantana, joka leviämisprosessissa puheen
tasolta menetelmätasolle ja organisaatiossa laajemmin teknisestä toimesta kunnan muille
toimialoille oli merkittävä ”käännös”.
” … täs projektissa, joka oli niinku, (konsulttiyritys B:n), hallinnoima projekti.
Valtavan iso projekti jossa oli iso joukko kuntia ja kaupukeja mukana. Siel oli
muistaakseni jaettu ne, kaupungit ja kunnatki kolmeen eri koko luokkaan siin
projektissa et niit oli niin paljo. Sillon synty tämmönen Vertti –tietokanta. …Sit se
levis myös sosiaalitoimeen ja terveystoimeen myöhemmin. Et sillonhan se
benchmarkinginki tuli, siihen aikaan ja meil oli myös, ihan semmosii
benchmarkaus –projekteja …Ja tietyst sit ku oli (konsulttiyritys A:lla) niin, teki
samantyyppisiä, juttuja ku (konsulttiyritys B) sillon. Et se tuli se benchmarkaus
mut eihän myö sitä benchmarkausta niinku, oikeeta benchmarkausta sil taval
(kunnan) toimintana hirveest tehty.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Benchmarkingin diskursiiviset elementit
Benchmarking–diskurssissa

keskeistä

oli

oman

toiminnan

vertailu

parhaaseen

mahdolliseen käytäntöön. Siihen kuului myös oman toiminnan kyseenalaistaminen,
muilta oppiminen ja opitun soveltaminen omaan toimintaan niin, että lopputuloksena on
huippuluokkaa oleva toimintatapa.
”…siinä pyrittiin löytää samantapaisia työpaikkoja ja niiden kautta peilaamaan
ja ettimään se paras tulos ja sitten kattomaan, et miten se sopeutuu, toki niidenkin
samantyyppisten asioiden… tai asukasyhteisöjen löytäminen ollu varmaan aika
vaikeeta ja tuli sitten erilaisia. Mut must siin oli juuri se hyvä puoli, et siin
pyrittiin siihen parhaaseen mahdolliseen tulokseen, et ja ei lähetty siitä, et meiän
keino on se ainut oikea vaan tosiaan vertailtiin ja mietittiin ja..”(Haastattelu,
lähijohtoon kuuluva)
Tulosjohtamisen vallatessa tilaa ”vanhalta julkisjohtamiselta” opin kannattajat olivat
hakeneet mallia yksityissektorin tehokkuudesta. Nyt benchmarking-puheessa ”parhaat
vertaiset” eli samankaltaiset, parhaiten menestyneet kuntaorganisaatiot nousivat oman
toiminnan vertailukohteiksi. Benchmarking lähti näin oletuksesta, että on olemassa
vertaisorganisaatioita, toisin sanoen kuntaorganisaatioita, jotka ovat siinä määrin
yhteismitallisia, että niiden toimintaa ja lukuja voidaan verrata omaan organisaatioon.
Benchmarking kontekstissaan rakentuvana ja sitä rakentavana diskurssina
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto lähtee väestön palvelutarpeista, joihin
puolestaan vaikuttavat monet demografiset tekijät, kuten ikärakenne, terveydentila ja
sosioekonominen asema. Vertaisorganisaatioita etsittäessä nämä tekijät oli huomioitava.
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”Palvelujen tarve lähtee väestöstä, sen ikärakenteesta, terveydentilasta,
sosioekonomisesta tilanteesta ja muista ominaisuuksista. Palvelujen tarvetta ei
voida mitata absoluuttisesti. Aina voidaan tehdä lisää hyödyllistä ja hyvää.
Palvelujen tarvetta voidaan kuitenkin tarkastella suhteessa muihin kuntiin em.
väestön ominaisuuksien pohjalta.” (SOSTER visiot –paperi, 3.3.97)
Käytännön vertailuissa ongelmaksi muodostui se, ettei täysin vertaista ollut. Muuttujia oli
niin paljon, että tarvittiin valtavasti työtä yhteismitallisuuden löytämiseksi.´
”Et siin piti käsityötä tehä ihan hirveesti Excel-taulukoil, niin kun vähentää ja
lisätä joistakin luvuista jotakin lukuja, et niihin sit olevinaan saatiin sitä
vertailuu.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Parhaan mahdollisen ja tehokkaimman vertailukohteen valinnassa suurimman painoarvon
saivat jälleen toimintakustannukset. Benchmarking-hankkeita toteutettiin ja vertailutietoa
kerättiin varsin erilaisin tavoin, kuten puhelinkeskustelujen avulla, vierailuina
vertailukohteisiin tai tunnuslukuja ja tilastotietoja tarkastellen. Tavoitteiden asettaminen
sekä

systemaattisuus

vertailutiedon

keräämisessä

jäivät

puutteellisiksi

ja

tehokkuusajattelu typistyi taloudellisten tunnuslukujen tarkasteluksi. Vertailut jäivät
usein yleiselle tasolle, eikä ”opiksi otettavan” analyysissä päästy yksityiskohtiin.
Toimialajohdosta johtava lääkäri tarttui tähän benchmarking-diskurssin alla tapahtuvan
toiminnan moninaisuuteen ja puutteisiin:
"Benchmarkingista puhutaan (kunnassamme) tällä hetkellä monessa yhteydessä.
Termiä käytetään kuitenkin mielestäni varsin liberaalisti, eikä termillä ole
ilmeisesti mitään yhteisesti sovittua merkityssisältöä. Siksi ei myöskään
benchmarking ole toteutunut mielestäni yhteismitallisesti ja saadut tulokset ovat
varsin vaihtelevia, kaikki toteuttavat benchmarkingvertailua oman näkemyksensä
pohjalta. Jotta kehittämisessä olisi yhteinen lähtökohta, pitäisi mielestäni myös
määritellä se, mitä haluamme benchmarking-termillä ymmärtää…. Benchmarking
ymmärretään usein väärin. Yleisin väärinymmärryksen kohde on se, että luullaan
benchmarking tehokkuuden olevan vain koko yrityksen tai kunnan
markkamääräinen tulos. Huonostikin menestyvässä yrityksessä tai kunnassa voi
olla todella tehokkaita ja hyvin toimivia osatoimintoja. Näitä ei voida löytää vain
yrityksen tai kunnan kokonaistuloksia vertailemalla. Toisaalta oman toiminnan
arviokin benchmarking – mielessä ei voi koskea kaikkia yrityksen, kunnan tai
toimialan palvelutuotantoa vaan arviointi pitää pystyä kohdistamaan yksittäisiin
toimintoihin…” (Johtava lääkärin tekstiä, 1997)
Puhe ja menetelmät pyrkivät nousemaan jälleen päärooliin niin, että tavoitteiden
asettaminen ja toiminnan syvempi tarkastelu niin oman kuin vertaisorganisaation
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kohdalla jäivät varjoon. Haastatellut kuvasivat, kuinka oman toiminnan muuttaminen
vertailun pohjalta jäi helposti toteuttamatta. Näin opin kääntämisprosessi puheen ja
menetelmien tasolta käytännön toimintaan jäi puutteelliseksi.
”Me vertailtiin itseämme ja jälkeenpäinkin olen tätä benchmarkkausta harrastanu
ja vertaillu ja N.N. näyttää edelleen näit tämmösii kustannusvertailuja, et me
ollaan halpoja ja tälleen. Mut se ei koskaan menny ytimiin saakka, että se ois
jotenki vaikuttanu käytännön töissä, ei me muutettu käytäntöämme sitä varten,
että toiset tekee tän toisella tavalla ja halvemmalla tai jotain muuta vastaavaa. Ei,
mä en, tämmönen käsitys mulle on syntyny, et se ei menny suorittavalle portaalle
saakka.” (Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Sosiaalitoimi toteutti käytännön benchmarking–hankkeina muun muassa vertailut
toimeentulotukimenettelyn,

lastensuojelun,

vanhustenhuollon,

vammaishuollon

ja

kotipalvelun osalta. Vertailun puutteista huolimatta sen voidaan katsoa lisänneen
kustannustietoisuutta ja tuottaneen joitakin uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi:
”… Mielenkiintoista oli myös koulutettu kotipalveluhenkilöstö: vain 5
kotiavustajaa ja 55 kodinhoitajaa/lähihoitajaa.
Meille mietittäväksi.
1. Kk-siivous/ikkunanpesut pois kotipalvelun työnkuvasta.
2. Kotipalveluun koulutettua henkilökuntaa
3. Kotihoidon kk-maksutaulukko tarkistettava vuonna -97”
(Tutustumismatkan yhteenvetoraportti, 1997 )
Benchmarking sopi hyvin tulosyksikköorganisaatioon ja vallitsevan tulosdiskurssin
painotuksiin, kun sen lähtökohdaksi otettiin taloudellisen tuloksen tarkastelu.
Benchmarking-puhe oli samalla rinnakkaista ja limittäistä prosessi- ja tiimijohtamisen
kanssa.
”Tätä varten palvelukeskuksissa on jo käynnistetty ns. esikuvavertailu
(benchmarking) eli katsotaan, miten asiat on hoidettu muissa kunnissa ja pyritään
ottamaan mallia parhaista. Tämä on yksi osa (kunnan) koko toiminnan ja
toimintatavan laajaa muutosohjelmaa, jossa toiminnoista erotellaan ydinprosessit
ja niiden ydinosat ja turhat vaiheet karsitaan. Asioiden valmistelutavaksi otetaan
tiimityöskentely, jossa vastuu ja valta jakaantuu asiantuntemuksen mukaan.”
(Henkilöstölehti 2/1996)
Benchmarking tehokkuusvertailuina, toimintakustannukset mittarinaan, näyttää elävän
voimakkaasti vielä 2000-luvulla. Raision kaupunki tuli 2000-luvun puolivälissä
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vertailukohteeksi alhaisten toimintakustannusten vuoksi ja samalla Raisio herätti
kiinnostusta palvelujen järjestämisestä kaupungissa toteutetulla tilaaja-tuottaja-mallilla.
”Tällä hetkellä terveystoimes puhutaan Raision mallista, joka on tämmönen
tilaaja-tuottaja-malli niin, ne on just tämmöstä benchmarkkausta että olis hyvä
vähän käydä kattoon että miten se siellä on onnistunu tilaaja-tuottaja-malli, ku
osa kunnista purkaa tällä hetkellä tilaaja-tuottaja-mallia.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Vanhustenhuollossa on otettu käyttöön kustannusvertailujen lisäksi mittareita (mm.
RAVA–toimintakykymittari), joiden avulla voidaan arvioida muun muassa ”oikean”
hoidon porrastuksen toteutumista niin suhteessa muihin kuntiin kuin suhteessa Sosiaalija terveysministeriön informaatio-ohjauksena antamiin suosituksiin. Seuraavassa
kuviossa

(Kuvio

31)

on

esitetty

yhteenvetona

benchmarking-diskurssin

tulo

kuntaorganisaatioon ja sen kääntämisprosessin vaiheet.

Oppi ja sen versiot

Kannattajat

Konsulttiyritys B

Teknisessä toimessa
kehittämisprojekti
TekpaVertti
-tietokanta

STAKES

Ylimpään johtoon konsulttitaustainen johtaja

BM-projekteja
ja vierailuja
Sosiaali- ja terveystoimen
kustannusvertailut muiden
kuntien sosiaali- ja
terveystoimen kustannuksiin

Sopeuttaminen,
Sedimentoituminen

STM

Seminaareja,
koulutustilaisuuksia

Johdon Vertti
SoteVertti

Maastouttaminen
kääntäminen
käytännöiksi,
sovellukset

Ylläpito

Konsulttiyritys A

Suomen
Kuntaliitto

RAVAindeksi
vanhusten
-huollon
vertailuun

Valtakunnalliset tietokannat
(SOTKAnet, Hilmo, Kuntaja Laitos-netti)
RaVa-indeksi vertailut
vanhusten-huollossa asiakas-,
yksikkö- sekä kuntatasolla

TUJO, prosessijohtamisen koulukunnat, oppiva organisaatio,
tiimijohtaminen, sulautui myöhemmin BSC- sateenvarjon alle

Kuvio 31 Benchmarking-diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa
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Väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavaa, kuntakohtaista tilastotietoa on tullut 2000luvulla lisääntyvässä määrin saataville valtakunnallisista tilastotietokannoista (esim.
SOTKAnet) helpottamaan muutakin kuin talouden vertailua. Näiden vertailutietojen
käytöstä tämän tutkimuksen aineisto ei puhunut siinä määrin, että siitä olisi voinut lähteä
tekemään tulkintoja.

4.2.3 Toimintojohtamisen diskurssi
Toimintojohtamisen tulo organisaation johtamispuheeseen
Yliopisto ja muut kunnat näyttävät olleen toimintolaskentaa ja toimintojohtamista
organisaatioon välittäviä tahoja.
”toimintolaskentatoimen johtaminen sillon ensimmäisii askeleita (-) korkeakoulun
kautta tonne kuntasektorille, ja siellä esiteltiin sitten kotipalveluprosessia
toimintolaskennan näkökulmasta…”(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Henkilöstöpolitiikka oli tutkimuksen kohteena olevassa kuntaorganisaatiossa 1990luvulla opiskeluun kannustavaa ja opiskelua tukevaa. Henkilöstössä oli tuolloin useampia
kauppatieteitä työn ohessa opiskelevia. Opintojen aikana heille tulivat tutuiksi niin
toimintolaskenta ja toimintojohtaminen kuin muutkin prosessijohtamisen koulukunnat.
”… on paljon ollu tätä tällasta, et ihmiset on kouluttautuneet ja.. saaneet näitä
vaikutteita. Tuolla 90-luvulla niin, niitä maistereita, (kunnassa), valmistui..” Se
oli yks semmonen positiivinen et tätä koulutust korostettiin ja tosiaan tää
kahdeksan hengen ryhmä lähti siihen, ekonomiks kouluttautumaan.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Toimintojohtamisen diskursiiviset elementit
Toimintojohtamisessa sosiaali- ja terveystoimen palveluista, kuten muistakin palveluista,
puhuttiin ”tuotteina”.
koostuvaksi

Asiakkaalle tuotettu palvelu ymmärrettiin useasta toiminnosta

tuotteeksi

ja

palvelujen

”tuotteistamista”

perusteltiin

niiden

kustannusrakenteen ja hinnan selvittämisen tarpeella. Toimintolaskennassa kustannukset
kohdennettiin toiminnoille, mikä poikkesi perinteisestä kustannuslaskennasta. Tuotteen
rakentuminen toiminnoista nosti esiin prosessiajattelua ja asiakaskeskeisyyttä, sillä
asiakkaan käyttämän tuotteen aikaan saamiseen tarvittiin usein toimintoja useamman kuin
yhden tulosyksikön alueelta.
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Toimintojohtaminen kontekstissaan rakentuvana ja sitä rakentavana diskurssina
Toimintojohtamisen ja –laskennan termit, tuotteet ja toiminnot, sedimentoituivat
olemassa olevaan johtamisen kieleen. Toimintolaskenta tuotti käytännön sovelluksena
joitakin tuotteistushankkeita, joissa tehtiin tuotekuvauksia ja selvitettiin tuotteistettavaksi
valittujen tuotteiden kustannusrakenne. Sosiaali- ja terveystoimessa toteutettiin
aluesairaalan kustannuslaskennan ja tuotteistuksen hanke, jossa ulkopuolinen konsultti oli
asiantuntijana ja välitti samalla toisesta sairaanhoitopiiristä esimerkin tuotteistuksen
toteuttamisesta (Muistio sairaalan kustannuslaskentaa, tuotteistusta ja hinnoittelua
koskevasta kehittämispäivästä 1997).
Toimintojohtamisen

soveltumista

julkiseen

palveluntuotantoon

tarkastellut

opinnäytetyöntekijä haastatteli viittä kunnan ylimpään tai keskijohtoon kuulunutta
henkilöä. Haastatteluissa toimintojohtamisen ja –laskennan heikkoina lenkkeinä nousivat
esiin ”perustamisvaiheen työmäärä” ja ”johtoryhmässä innokkaiden kannattajien
jääminen vähemmistöön”. Kysymyksessä ymmärrettiin pitkälti olevan ”markkinoinnin
onnistumisen” ja avaintekijänä ”uuden kunnanjohtajan kannatuksen” (Opinnäytetyö 2).
Ylimmässä

johdossa

toimintolaskennan

ja

–johtamisen

soveltamista

peilattiin

tulosjohtamisen taustaa vasten niin, että tulosjohtamista saatujen kokemusten oletettiin
olevan ”organisaation muistissa”.
”Nyt, jos me julistetaan, että meillä on uusi laskentajärjestelmä 1.1.96 ja
mennään toimintolaskentaan ja toimintojohtamiseen, niin toimintolaskenta ja –
johtaminen ovat yhtä pahoja kirosanoja kuin meillä oli tulosjohtaminen pari
kolme vuotta sitten…kannattaa hiljalleen käynnistellä toimintoanalyyseja ja
selvitellä kustannusajureita.” (Opinnäytetyö 2)
Oppi oli sen sijaan mahdollista ottaa käyttöön pikku hiljaa sulauttamalla se olemassa
oleviin käsityksiin ja käytäntöihin. Samalla vastadiskursseilta ja niihin liittyvältä
keskustelulta vältyttäisiin. Tämä kuvaa hyvin toimintojohtamisen kääntämisprosessia ja
opin sedimentoitumista osaksi vallitsevaa johtamispuhetta (Kuvio 32).
”…kun meille tulee tämä uusi laskentajärjestelmä, joka mahdollistaa lähteä
toimintolaskentaa viemään eteenpäin siten ettemme kahteen vuoteen
keskimääräiselle kunnan työntekijälle puhu toimintolaskennasta välttämättä
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yhtään mitään. Kun me ollaan tätä uutta järjestelmää ajettu sisään sieltä tulee
sellaisia elementtejä puoli ilmaiseksi. Sitten kahden vuoden päästä …he voivat
todeta, että kappas vaan teillähän on jo toimintolaskenta, nostakaa sitä pintaa
vähän, se on tullut meille ilmaiseksi, jolloin meillä ei ole kollegojen
vastareaktioita.” (Opinnäytetyö 2)
Toisaalta johtoporras ei pitänyt opin laajamittaista soveltamista järkevänä, vaan katsoi,
että siitä saatava hyöty ei välttämättä vastaa tarvittavia panostuksia.
”… et tämmönen jatkuva toimintolaskenta, elikkä myö kustannuksia kohdistetaan
toimintonumeroille, ei oo järkevä, ja mie tasan allekirjotan että, jos laskenta tulee
kalliimmaks kuin se saavutettava hyöty, niin se ei oo missään nimessä järkevää.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Samoin kuin tulosjohtamisen ja benchmarkingin kohdalla myös toimintolaskennan
vaarana oli, että työväline valtaa pääroolin ja ongelmat sekä tavoitteet jäävät sivurooliin.
”keinon ja tavotteen erottelu on ensimmäinen semmonen oivallus, että myö
tahotaan lähtee keinoja, myö mietitään välineitä, ja meiän pitäis miettiä ensiksi
että mikä on se tavote ja ongelma mihin myö ratkasua haetaan. Että sen puoleen
tää laskentatoimi saattaa helposti tuua näitä uusia Balanced Scorecardeja ja
ABC:tä ja ABM:ää ikään kuin tämmösenä työvälineenä ratkasuks.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Oppi ja sen
versiot

Kannattajat/
kannatusta
ylimmässä ja
keskijohdossa

Maastouttaminen,
kääntäminen,
sovellukset

Sopeuttaminen
Sedimentoituminen

Yliopisto
Oman organisaation
kauppatieteiden
opiskelijat

Toiset kunnat
aiheeseen liittyvät
opinnäytetyöt

Oppiin tutustuminen, peilaaminen kontekstiin
yksittäisiä sovelluksia sosiaali- ja terveystoimessa
”Tuotekohtaisen” kustannustietoisuuden
lisääntyminen johtamisajattelussa
osaksi TUJO-pohjalle rakentuvaa johtamisajattelua

Kuvio 32 Toimintojohtamisen diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa
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Sosiaali-

ja

terveystoimen

toimintaprosessien

monimuotoisuus

toi

osaltaan

haasteellisuutta toimintojohtamisen soveltamiseen ja tätä taustaa vasten mahdollisuus
ratkaista toimialan ongelmia toimintojohtamisen keinoin näytti rajalliselta.
”…, jos me ajatellaan pelkästään avoterveydenhoitoa, sieltä löytyy satoja jos ei
tuhansia prosesseja, erilaisia kohtaamisia, niin siitä on nyt aika vaikee suoraan
sanoa, että toimintojohtamisella ratkastaan tää probleema. Elikkä se tunnistaa ne
ydinprosessit, ja sen jälkeen lähtee sit sitä ikään kuin toimintojohtamisen
näkökulmasta johtamaan. Miulle sit muutamii kavereita jotka oli, eräs aika
suuressakin kunnassa oli palkattu nimenomaan toimintolaskentaa tuomaan yhelle
isolle toimialalle, niin mie tietysti ehkä siin vaiheessa vähän jo rupesin
opponoimaan että mihin ongelmaan se hakee ratkasua..” (Haastattelu, ylimpään
johtoon kuuluva)
Toimintojohtaminen sedimentoitui johtamispuheeseen limittäin benchmarkingin ja
tiimijohtamisen sekä laatujohtamisen ja prosessien uudelleen ajattelun diskurssien kanssa.
Sen käyttöönottoa peilattiin vahvasti tulosjohtamisesta saatuihin kokemuksiin.
”…etsittäisiin markkinoita yleisesti tehokkaasti tunnettu samanlainen
toimintokokonaisuus ja verrattaisiin sitä sitten meidän kustannuksiin järkevällä
mittarilla. Lähdettäisiin kysymään, että jos on poikkeamia, niin mistä ne
poikkeamat johtuvat. Silloin me ei tarvittaisi varsinaista jatkuvaa laskentaa, vaan
oltaisi ymmärretty, että meidän johtamisessa keskityttäisiin prosessin
kustannustekijöihin. Silloin me oltaisiin minusta toimintojohtamisessa.”
(Opinnäytetyö 2)
”…prosessien analysointi johtaa juuri siten tiimityöhön ja seuraava askel on
tiimityöskentely ja laatutyöskentely.” (Opinnäytetyö 2)
Näissä tekstikatkelmissa lähtökohtana oli benchmarking, parhaan vertaisen etsiminen
”toimintokokonaisuudelle”,

seuraavana

askeleena

toimintaprosessien

analyysi

ja

optimointi ja sitten tiimi- ja laatujohtamisen oppien soveltaminen.

4.2.4 Prosessijohtamisen diskurssi
Prosessijohtamisen tulo johtamispuheeseen
Laatujohtamisen ja toimintojohtamisen diskursseissa termit prosessi ja prosessiajattelu
olivat tulleet organisaatiossa tutuiksi. Kunnanjohtaja oli prosessijohtamisen ja erityisesti
prosessien uudelleen ajattelun vahva kannattaja, joten edellytykset opin leviämiselle ja
soveltamiselle

koko

kuntaorganisaatiossa

olivat

olemassa.

Kunnanjohtaja

haki
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kauppatieteitä 1990-luvulla opiskelleista alaisistaan toimijaa, joka lähtisi ”kääntämään”
prosessien uudistamisen diskurssia oman organisaation käytäntöön.
”niin sitten rooli muuttu kun (kunnanjohtaja) kysy, että haluaaks joku tehä isona
jotakin muuta … ja se oli just tätä prosessien muuttamista, joka oli taas
(kunnanjohtajan) yks perusnäkemyksiä, että toimintaprosessit selittää
kustannuksia, ja sitä kautta pitää pyrkiä toimintaprosesseihin vaikuttaa, jonka
kautta voidaan vaikuttaa kustannuksiin. Mie itse kuulun tähän koulukuntaan, joka
uskoo pelkästään ja ainoastaan että näin se on, koska Kari Neilimo jo opetti, että
tulos ei laskemalla muutu.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Näin prosessijohtamisen sai oman ”agenttinsa” ja ”sisäisen konsulttinsa” opin eteenpäin
viemiseksi organisaatiossa.
Oman

organisaation

sisäisten

prosessijohtamisen

markkinoijien

lisäksi

prosessijohtamisen vaikutteita on tullut kaiken aikaa myös muualta. Tuotantotalouden
piiristä lähtevät, muun muassa Paul Lillrankin tekstit, ovat johdolle tuttuja. Näissä
johtajat näkivät kuitenkin liiallisen yksinkertaistamisen vaaran ja toivat esiin
kontekstuaalisten tekijöiden merkitystä, mikä tässä voidaan tulkita diskurssin
kääntämisprosessin korostamiseksi.
”vois heittää vaikka terveydenhuoltopuolelle ett nopeana heittona, ett siell on
Paul Lillrank Otaniemessä, joka kovasti vannoo tään nimeen, et
terveydenhuollossa löytyy tämmönen tuotannon tehostamiskeino. Ite väitän, ett se
ei oo ihan näin yksselitteistä miten se tehdään, mutt todennäköisesti
mahdollisuuksii löytyy. Oikeestaan ainut mahdollisuus löytyy, jos rahavirta tulee
ulkoa annettuna niin ainut tapa on saada sillä niinku tuotettuu kasvavalle
kysynnälle samanverran palveluja on muuttamalla toimintatapoja, koska sehän on
loppumaton… se muu seuraus ei oo muuta kuin lisätä henkilökuntamäärää,
koska hoitoteknologia lisääntyy koko aika ja ihmisten elinaikaodotukset kasvaa,
lääketeollisuus tuo uutta, elikkä meidän ennuste tulee olemaan elinkaari ehkä
pidempi ja se viimesten vuosien raskashoitoisuus tavallaan siirtyy eteenpäin, niin
miten se ratkaistaa, niin varmaan tekemällä asioita toisin koko organisaatioo
tarkastellen eli tunnistamalla siell ne keskeiset prosessit ja miettimällä niitten
uudelleen tämmöstä layouttia niin siell saattas olla mahollista uskon edelleen
mutt erittäin vaativa työsarka.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Prosessijohtamisen diskursiiviset elementit
Laatujohtamisen

diskurssia

oli

puhe

olemassa

olevien

prosessien

jatkuvasta

parantamisesta ja toimintojohtamisessa toimintolaskennan kautta yksityiskohtaisen
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kustannusrakenteen selvittämisestä. Uudessa prosessijohtamisen diskurssissa jatkuvan
parantamisen vaihtoehdoksi tuli koko toiminnan kyseenalaistaminen ja uudistaminen.
”myö voidaan tällasilla pienillä askelilla kehittää tai toinen vaihtoehto, ett myö
lopetetaan kokonaan se vanha, kyseenalaistetaan se ja katotaan miten se voidaan
tehdä fiksusti” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Asiakaslähtöisyys ja ammattihenkilöstön työajan vapauttaminen asiakastyöhön olivat
prosessijohtamisen diskurssin keskeisiä elementtejä ”mottona: Enemmän aikaa ihmiselle
/ palveluprosessit kuntoon” (Asiakastietojärjestelmän uusimisprojektin väliraportti).
Organisaatio- ja ammattikuntarajojen ylittämisen puhe teki eroa tulosjohtamisen
eriytyneeseen tulosyksikköorganisaatiorakenteeseen sekä perinteiseen sosiaali- ja
terveydenhuollon professioihin ja hierarkiaan pohjautuvaan johtamistapaan.
”Tavoitteena on tietoteknologian ja prosessien uudistamisen avulla saavuttaa ns.
saumaton palveluketju, jossa korostetaan asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan
aktiivista osallistumista itseään koskeviin päätöksiin. Yhteistyö yli ammatti- ja
organisaatiorajojen palvelujen tuottajien kesken sekä hyvä tiedonsaanti
korostuvat toiminnassa. Palveluketjujen yhdistämisellä on tarkoitus parantaa
tiedon kulkua ja tehokkuutta eri yksiköiden välilläja helpottaa päätöksentekoa.
Tällöin myös asiakkaan saaman palvelun laatu ja nopeus paranevat… Prosessien
uudistamisessa lähdetään siitä, että organisaation kilpailukykyä voidaan
kasvattaa sekä tekemällä asioita eri tavalla että tekemällä eri asioita.
Asiakaskeskeisyyden toteuttaminen vaatii organisaatiorakenteiden ja ennen
kaikkea toimintatapojen muuttamista, sillä yrityksen hierarkia ja
toimintokohtainen kehittäminen johtavat helposti tehtäviin, jotka eivät lainkaan
lisää asiakkaan kokemaa hyötyä.” (Asiakastietojärjestelmän uusimisprojektin
väliraportti, 2000)
Prosessijohtaminen kontekstissaan rakentuvana ja sitä rakentavana diskurssina
Prosessijohtaminen uudisti johtamispuhetta uusilla termeillä ja käsitteillä, kuten
prosessinäkökulma ja prosessimalli. Käsitteiden yhteinen ymmärtäminen vaati niiden
määrittelyä:
”Prosessi sisältää toisistaan riippuvia tehtäviä, rooleja, ihmisiä, osastoja ja
toimintoja, joita tarvitaan palvelun tai tuotteen tuottamiseen asiakkaalle.
Prosessissa on selkeä alku ja loppu sekä syötteet ja tuotokset. Prosessinäkökulma
kuvaa sitä, mitkä ja miten asiat tehdään, jotta voitaisiin tuottaa lisäarvoa
asiakkaalle… ” (Asiakastietojärjestelmän uusimisprojektin väliraportti 2000)
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Käsitteiden lisäksi uudet työvälineet ja –menetelmät olivat keskeisiä opin konkretisoijia,
kääntäjiä ja maastouttajia organisaatioon. Prosessijohtamisessa tietotekniikka tarjosi
uusia työvälineitä kynän ja paperin tilalle.
”Moderni tietotekniikka prosessien kehittämisen apuna – QPR:n Process Guide
kuvaamisen kulmakivenä. Toimintatapojen uudistamisessa (kunnassa) on lähes
kahden kymmenen vuoden kokemus toimintaprosessien kuvaamisesta
seinätaulumenetelmää apuna käyttäen. Tietotekniikan nopea kehitys ja etenkin
Internet-teknologian
kautta
tullut
selainpohjaisuuden
tarjoama
käyttäjäystävällisyys (sovellusten käytön visuaalisuus ja helppous) on antanut
meille (kunnassa) uusia eväitä entistä nopeammin ja tehokkaammin mm. kuvata
prosesseja.” (Henkilöstölehti 4/2002)
Oppi konkretisoitua ja rakensi kontekstiaan taloushallinnon prosessien ja joidenkin
tukiprosessien uudistuksina. Tulosjohtamisen kaudella taloushallinnon prosesseja oli
hajautettu

tulosalueille

ja

tulosyksiköille.

Nyt

suunta

kääntyi

hajauttamisesta

keskittämiseen.
”… myö keskitettiin kaikki mikä oli hajallaan organisaatiossa elikkä tämmönen
volyymisidonnainen taloushallinnon käsittelyt, laskujen käsittelyt, laskutusten
käsittelyt, palkkahallintoon tulevat....” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Prosessijohtamisen opeille tuli sosiaali- ja terveystoimessa soveltamisen paikka, kun
toimialajohto suunnitteli asiakastietojärjestelmän uusimista ja asetti sitä varten projektin.
Asiakastietojärjestelmän uusimisprojektin lähtökohta-ajatteluna oli, ettei teknologia
sinänsä auta tehostamaan toimintaa, vaan samalla on uudistettava myös prosessit.
”Helposti ajatellaan, että automatisoimalla toimintoja saavutetaan jo haluttuja
tavoitteita, mutta pääsääntöisesti tietotekniikkainvestoinnit eivät sinänsä tuo
taloudellista tuottoa, vaan tuottojen saavuttamiseen tarvitaan prosessien
muutosta.” (Asiakastietojärjestelmän uusimisprojektin väliraportti)
Projekti

toimi

vuorovaikutuksen foorumina, jossa prosessijohtamista

lähdettiin

kääntämään sosiaali- ja terveystoimen käytäntöön. Projektissa mukana olleet lähijohdon
ja henkilöstön edustajat oppivat prosessikuvausten tekemisen työmenetelmänä (Kuvio
33).
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nykyinen prosessi

uudistettu prosessi

AIKA

AIKA

Kuvio 33 Prosessien uudistaminen (Asiakastietojärjestelmän uudistamisprojektin väliraportin
kuvion pohjalta)

Projekti alkoi konsulttiyritykseltä tilatulla koulutuksella ja eteni projektiryhmän
vastuuttamien henkilöiden, prosessin omistajien, johdolla pienryhmissä ydinprosesseiksi
nimettyjen prosessien kuvauksena (Kuvio 34). Tämän lisäksi eri yksiköissä tehtiin
muitakin prosessikuvauksia (projektin väliraportti 2000).

PALVELUTARPEEN
MÄÄRITTELYPROSESSI

Sydän- ja
verisuonisairaudet NN
Muistihäiriöisen
asiakkaan
prosessi
NN

Syrjäytymisvaarassa
olevien lasten
ja nuorten
varhaiseen
puuttumiseen
NN

PALVELUN
VAIKUTTAVUUDEN JA
LAADUN
ARVIOINTIPROSESSI

Koordinaatioryhmä
TIEDOTUS- JA
MARKKINOINTIPROSESSI
Väestövastuuta
koordinoiva
tiimi

Masennuspotilaan
palveluprosessi
Osteoporoosipotilaan
palveluprosessi
NN

NN
Ajanvarausasiakkaan
palveluprosessi
NN

Kotihoito
asiakkaan
palveluprosessi
NN

Kuvio 34 Kuvattavat prosessit (Asiakastietojärjestelmän uudistamisprojektin väliraportti 2000)
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Prosessijohtamisen soveltamista pysyvänä rakenteena kokeiltiin, kun kunnanhallitus
päätti 2000-luvulla prosessijohtamisen käyttöönotosta lapsiperhepalveluiden alueella ja
nimesi

samalla

tulosalueiden

rajat

ylittäville

lapsiperhepalvelujen

prosesseille

prosessinomistajan. Kokeilusta kuitenkin luovuttiin, koska sitä ei saatu mukautettua
tulosyksikköorganisaation

johtamisjärjestelmään

eikä

luottamushenkilöjohdon

lautakuntatason päätöksentekoprosesseihin.
”prosessijohtamista niin yritettiin tämmösenä pilottihommana …tätä
lapsiperheiden, joka menee sitten yli kaikkien hallintorajojen, niin ei se, kunnassa
niin ei se onnistunu, minun mielestäni se ei onnistunu. Ei siinä pystytty saamaan
näitä toimialarajojen ylityksiä sillä tavalla kun se prosessijohtaminen edellyttäs.
Musta se jotenkin, se ei istu kunnalliseen toimintaan. Semmonen mielikuva mulle
jäi siitä oikeestaan. Kun sehän on otettu suoraan teollisuudesta, jossa sen voi
hyvinkin ajatella että, okei, siellä se toimiikin ja on ihan toisella tavalla niin
näillä vetäjillä ja pomoilla sananvaltaa, että muuten näin tehdään. Mutta mites
kunnassa tehdään kun tämä demokratia, armas demokratia on päällä ja
luottamushenkilö, puheenjohtaja sanoo, ei myö voida tätä tehdä näin, ja niin
edelleen. Se ei toimi.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Prosessijohtamisen kääntämisessä puheen tasolta rakenteiden ja käytäntöjen tasolle näkyy
oppien sedimentoituminen vanhojen oppien kanssa, joittenkin elementtien omaksuminen
ja toisten hylkääminen. Tulosvastuullisiin yksiköihin perustuva funktionaalinen
organisaatiorakenne

ja

johtamisjärjestelmä

säilyivät,

mutta

johtamisajattelu

oli

täydentynyt prosessiajattelun elementillä. Seuraavassa haastattelutekstin katkelmassa
haastateltava

puhuu

prosessimaisesta

matriisiorganisaatiosta,

jossa

tulosyksikköorganisaatio ja tulosjohtaminen sekä prosessiajattelu yhdistyvät tiettyihin
asioihin fokusoituneissa projekteissa.
”… sinänsähän meill ei niin ku prosessijohtamista (kunnassa) oo käyty mutt se
prosessimainen toimintatapa ja ajattelu on se meijän valtti. Prosessijohtaminen
on yks koulukunta, jonka nimeen myös vannotaan mutt myös esim Nokia, joka oli
prosessimaisesti organisoi toimintansa, mikä oli yks menestystekijäks osoittautu
myöhemmin, niin ei siell tällasta puhdasta prosessijohtamista oo ollu, vaan kyllä
siellä ne funktiot, siellä ne divisioonat takana on, mutt projekteina viedään asioita
eteenpäin ja tietynlainen vetovastuu yli organisaatiorajojen syntyy, ett se on sitä
prosessimaista matriisiajattelua ehkä.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Vaikka prosessijohtamisen soveltaminen pysyvinä rakenteina prosessinomistajineen ei
toteutunut, prosessiajattelun elementtejä on säilynyt ja vahvistunut 2000-luvun
johtamisessa. Toisaalta lähiesimiesten ja keskijohdon haastatteluteksteistä voi tulkita, että
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prosessijohtamisen kääntäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden käytännöiksi on jäänyt
kesken. Kehittämishankkeissa tai erillisissä työryhmissä mietittyjä ja piirrettyjä
prosessimalleja ei ole aina läpikäyty henkilöstön kanssa, jolloin ne jäävät paperille.
Henkilöstövaje ja osaamisen tai sen kohdentamisen puutteet hankaloittavat osaltaan
prosessien sujumista suunnitellusti.
”No esimerkiksi se, että jos halutaan hyvä prosessi ja se prosessi toimii, niin sil
prosessilla pitää olla käyttäjät. Jos sielt käyttäjiä paljon puuttuu välistä,
esimerkiksi vaikka henkilöstövajeen jonkun, syystä tai toisesta, et sairauksien,
vuosilomien
tai
jonkun
muun
henkilöstövajeen
takia
tai
henkilöstöosaamattomuudenkin takia voi olla, niin totta kai se prosessi yskii ja
pätkii ja siinä mennään yli ja ali ja, pääasia vaan kuitenkin saaha ihmiset
hoidettuu siit välistä...Niin mie ajattelisin, et ne pitäis yhteen sovittaa, että ei
pelkästään ajatellen, että meillä on rahaa, joka ratkaisee… Mut jos se on niinkun
et kehittäminen ei voi olla tässä prosessinjohtamises osa, et se on erillinen osa,
jota tehään jossakin pöyän reunalla pari tuntia ja sit palataan siihen työhön vaan
se pitää koko ajan mahdollistaa sen tekemisen myötä, ja tarkastella sitä et missä
mennään… jotenkin enempi ihmisten kanssa käydä lävitse niitä sovittuja linjoja ja
tapoja et kaikille ne on tutut ja miten ne mahdollistetaan siellä käytännön työssä,
että se suorittajaporras jää monesti siihen, että se yrityksen ja erehdyksen kautta
niitä katselee, et semmosta systemaattista maastouttamista niin ei oo riittävästi
tehty.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Seuraavaan kuvioon (Kuvio 35) on koottu prosessijohtamisen tulon ja opin
kääntämisprosessin vaiheita osaksi organisaation johtamisajattelua.
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Tuotteistaminen
markkinointi

Koulutus ja
valmennus
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sovellukset
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Konsulttiyritys C
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Kuvio 35 Prosessijohtamisen diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa

4.2.5 Tiimijohtamisen ja oppivan organisaation diskurssit
Diskurssien tulo organisaation johtamispuheeseen
Uusi kunnanjohtaja, joka oli aikaisemmin toiminut konsulttina, puhui benchmarking- ja
prosessiajattelun lisäksi oppivasta organisaatiosta ja tiimijohtamisesta kuntaorganisaation
johtamisen

ja

kehittämisen

välineenä.

Haastateltavat

nostivat

esiin

myös

konsulttiyritysten nimiä, jotka markkinoivat tiimijohtamista kuntaorganisaatiolle.
Tiimijohtaminen ja oppiva organisaatio etenivät puheesta päätösten tasolle vuoden 1998
alussa, kun kunnanhallitus päätti käynnistää ”oppivan organisaation periaatteiden
mukaisen johtamisen ja yhteistyön kehittämisen, tiimivalmennuksen sekä kehittämisen
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seurannan”. Tiimivalmennuksessa toimialojen valitsemat konsultit tulivat toimimaan
kouluttajina ja kehitystyön ohjaajina. Kehittämistyöhön liitettiin toteutuksen seuranta ja
vaikutusten arviointi yliopiston tekemänä tutkimuksena.
Sosiaali- ja terveyskeskuksessa koulutus käynnistyi syksyllä 1998. Ulkopuolisena
konsulttina toimi ”Konsulttiyritys D”. Lisäksi koulutukseen sisältyi työyhteisökonsultin
ja enneagrammikouluttajan3 osuudet sekä käytännön esimerkkejä tiimityön kehittämisestä
kertoneen vertaisorganisaation sosiaali- ja terveysjohtajan osuus.
Laaja-alaisesti toteutetussa koulutuksessa tiimijohtaminen levisi tiedon ja puheen tasolla
johdon

puheesta

henkilöstön

keskuuteen.

Koulutukseen

osallistui

sosiaali-

ja

terveystoimen henkilöstöä kaikista ammattiryhmistä, kaikista yksiköistä ja kaikilta
organisaatiotasoilta. Koulutettavien joukossa olivat kehittämistyöhön tulosjohtamisen
kaudella valmennetut avainhenkilöt, sisäiset konsultit, sekä yhteistyötoimikunnan jäsenet.
Toimiyksiköiden esimiehet nimesivät muut koulutukseen osallistuneet.
”Syksyllä 1998 toteutettuun I vaiheeseen osallistui yhteensä noin 160 henkilöä
sosiaali- ja terveystoimen työyksiköistä eli noin 40 henkilöä per kaksipäiväinen
seminaari. Osallistujia oli kaikista ammattiryhmistä, kaikista yksiköistä ja kaikilta
organisaatiotasoilta. Toimialalla jo tähän saakka toimineet sisäiset konsultit ja
yhteistyötoimikunnan jäsenet osallistuivat valmennukseen. Ryhmät muodostettiin
asiakasnäkökulma
huomioon
ottaen
siten,
että
eri
ammattiryhmien/yksiköiden/tasojen edustajia sijoittui ”sekaisin” kuhunkin
ryhmään. Osallistujajoukon määrittelemiseksi pyydettiin toimiyksiköiden
esimiehiä nimeämään em. kriteerit huomioon ottaen omasta yksiköstään ne
henkilöt, jotka yksikkö esitti tiimivalmennuksen I-vaiheeseen osallistuviksi.”
(Loppuraportti sosiaali- ja terveyskeskuksen tiimikoulutuksesta, 2000)
Kun oppien virta organisaatioon näytti kiihtyvän, henkilöstön vakuuttaminen uusien
oppien tarpeellisuudesta muuttui samalla haastavammaksi. Toimialajohto oivalsi oman
roolinsa merkityksen ”Joko taas tälläistä” –ajattelun kääntämiseksi uusille opeille
myönteiseksi.

Henkilöstön

motivoimiseksi

tiimijohtamisen

omaksumiseen

toimialajohtaja osallistui koulutuksiin ja käytti siellä puheenvuoronsa. Näin keskijohto

3

Enneagrammi on persoonallisuustypologia, ”dynaaminen itsetuntemus- ja persoonallisen kasvun
järjestelmä”, joka sisältää yhdeksän toisistaan erottuvaa ja perusrakenteeltaan erilaista ajatus-, tunne- ja
toimintamallia (Voutilainen, 1997).
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käänsi organisaation ulkopuolelta tulevaa oppia organisaation kielelle: miksi tällaista ja
mitä tämä meillä tarkoittaa.
”Tiimijohtamisesta puhuttiin. Siitäkin pidettiin kursseja, siis tää tiimiysajattelu.
Niinhän siellä meilläkin sosiaali- ja terveystoimessa oli yks kevät kun käytiin aika
laaja konsultin johdolla tämmönen, ja siinä opeteltiin tuntemaan vähän itseäkin,
että minkäslainen ihminen minä olen, mikä se nyt on tää, missä on nää yhdeksän
eri (enneagrammi). Ja ei musta sekään niin merkityksetön ollut, että kyllä siinä
osa toki henkilöstöstä joka sinne tuli, niin ne vähän katto, että joko taas tälläistä.
Että siinä oli aina oma ongelmansa sitten yrittää saaha siihen sitä uskottavuutta,
ja minä johtajana olin jokaisessa tilaisuudessa kyllä mukana itse koko ajan yritin
olla, siinä mielessä et se antaa sen uskottavuuden, ja käytin omat
puheenvuorot….” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Tiimijohtamisen eteneminen johtoportaan puheen, päätösten ja koulutuksissa saadun
tiedon tasoilta käytännössä toimiviksi tiimeiksi käsitettiin aikaa vieväksi prosessiksi,
Opin kannattajat puhuivat tiimien muotoutumisesta, taantumisesta ja tiimityöskentelyn
ongelmista luonnollisina kehitysvaiheina motivoidakseen työntekijöitä jatkamaan
tiimityöskentelyä silloinkin, kun työskentely ei tunnu sujuvan.
”Siirtyminen tiimityöskentelyyn ei aina tapahdu kivuttomasti eikä
ongelmattomasti vaan onkin sanottu että menee vähintään pari vuotta ennen kuin
tiimit toimivat halutulla tavalla ja ne täyttävät tiimeille asetetut vaatimukset.
Usein lupaavan alun jälkeen tapahtuukin taantuminen, tiimistä alkaa tuntua ettei
työskentely olekaan sitä mitä odotettiin, mikään ei suju, kukaan ei tunne tietävän
mitä tästä eteenpäin ja kaikki junnaa paikallaan, mutta kun tämä vaihe saadaan
ohitettua ollaan jo lähellä oikeaa tiimiä ja tiimityöskentelyä.” (Henkilöstölehti
1999)
Tiimien muotoutumiseksi ja positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi sanottiin
tarvittavan ajan ja sen myötä tapahtuvan kehityksen lisäksi koulutusta, valmiuksia,
vastuuta ja vapautta vaikuttaa omaan sekä tiimin työhön.
”Tiimit eivät siis ole mikään pikaratkaisu ongelmiin, mutta pidemmällä
aikavälillä mikäli tiimeille annetaan aikaa ja tarpeeksi koulutusta, valmiuksia ja
vastuuta omasta työstään tiimeistä voi tulla täysin uusi työskentelymuoto, joka
vaikuttaa myös aidosti kustannuksiin. Mikäli tiimi saa itsenäisesti päättää omista
asioistaan ja hoitaa sille annetut tehtävät itsenäisesti ja sen jäsenet pääsevät
vaikuttamaan omaan työhönsä ja aidosti kehittämään sitä, tiimityöskentely voi
vaikuttaa myös positiivisesti kuntamme työilmapiiriin.” (Henkilöstölehti 1999)
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Tiimijohtamisen diskursiiviset elementit
Tiimijohtaminen ei ollut tulosjohtamista haastava, vaan pikemminkin sitä tukeva
diskurssi.

Tulosohjauksen

syventäminen

oli

yksi

tiimikoulutukselle

kirjatuista

tavoitteista.
”…tiivistää entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ja syventää
käytössä olevaa tulosohjausta.” (Sosiaali- ja terveyskeskuksen tiimikoulutuksen
loppuraportti, 2000)
Tiimijohtamisessa, kuten tulosjohtamisessakin, oli keskeistä toimivallan ja vastuun
delegointi tiimeille ja henkilöille (Sosiaali- ja terveyskeskuksen loppuraportti
tiimikoulutuksesta, 2000). Lisäksi tiimijohtamisessa korostui ajatus toisiaan täydentävien
taitojen ja asiantuntemuksen synergiasta, jota voidaan hyödyntää toimimalla suorituksista
yhteisesti vastaavana tiiminä.
”Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat
sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja
toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.”
(Konsulttiyritys D:n tiimikoulutusmateriaali)
Konsultti painotti näitä elementtejä ja teki eroa vanhaan ajattelutapaan, jossa ”on
kiinnitetty huomiota yksilön suorituskykyyn”. Konsultti vertasi myös organisaatiotasolla
uudenlaista tiimiorganisaatiota ”perinteiseen hierarkkiseen linjaorganisaatioon” kuten
tulosjohtamisen

kouluttajatkin

aikoinaan

olivat

tehneet.

Pomojen

sijaan

tiimiorganisaatiossa olisi jaettu johtamisvastuu ja hierarkkisen linjaorganisaation korvaisi
litteä ja muuttuva tiimiorganisaatiorakenne. Palkkaus perustuisi suorituskykyyn ja
saavutettuihin tuloksiin senioriteettiin perustuvan palkkauksen sijaan (Taulukko 8).
Taulukko 8 Perinteisen funktionaalisen organisaation ja tiimiorganisaation erot (Konsulttiyritys D:n
koulutusmateriaali)

Funktionaalinen
Pomoja
Esimies jakaa henkilökohtaiset vastuut
Tehtäväperusteinen osaaminen
Hierarkkinen linjaorganisaatio
Pysyvä, senioriteettiin perustuva palkkaus

Tulosorientoitunut
Jaettua johtamisvastuuta
Johto asettaa tiimit ja antaa tulostavoitteet
ja työnteon ehdot; tiimi jakaa vastuut
Hyvä yleisosaaminen ja syvällinen
erityisosaaminen
Litteä, muuttuva rakenne, tiimeille
päätösvaltaa
Tiimien suorituskykyyn perustuva palkkaus
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Opin oikeutukseksi kouluttaja esitti tiimityöllä saavutettavissa olevia parannuksia
organisaatiossa vallitsevaan tilanteeseen nähden niin työntekijän, asiakkaiden kuin
organisaationkin näkökulmasta. Työntekijän kannalta myönteisiä asioita olisivat
”työmenetelmien ja menettelytapojen paraneminen”, ”työpaikan houkuttelevuuden
lisääntyminen”, ”työnjaon joustavuuden lisääntyminen” sekä ”organisaatioiden
osallistumisrakenteen ratkaiseva muuttuminen”. (Konsulttiyritys D:n koulutusmateriaali)
Asiakkaan etuna oli odotettavissa, että ”Palvelujen ja tuotteiden laatu paranee”
Johtajuudessa ihanteena oli valmentava johtajuus ja organisaation kannalta myönteisinä
vaikutuksina muun muassa: ”Tuotannon määrän kasvu”, ”Henkilöstön tarvitseman tuen
vähentyminen”, ”Valvonnan vähentyminen”, ”Päätöksenteon tehostuminen”, ”Työn
alusta loppuun saattamiseen tarvittavien taitojen ja vastuun keskittyminen ryhmään, joka
on kooltaan sopiva johdettavaksi” sekä ”Informaatiokatkojen ja vastuuepäselvyyksien
väheneminen”. Tätä kautta tiimeillä odotettiin olevan ”ilmeisen myönteinen vaikutus
organisaatioiden tehokkuuteen.” (Konsulttiyritys D:n koulutusmateriaali 1998).
Oppivan organisaation diskursiiviset elementit
Oppivan organisaation käsitettä määriteltiin organisaation teksteissä elinikäiseksi
oppimiseksi ja muutoksen johtamisen tai kohtaamisen apuvälineeksi.
”Oppivan organisaation käsite tarkoittaa elinikäistä oppimista, jonka
tarkoituksena on juuri valmistaa ihmiset kohtaamaan jatkuvia muutoksia.”
(Henkilöstölehti 2000)
”Oppiva organisaatio on tutkijoiden mukaan yksi avainsana haluttaessa
muutosta.” (Henkilöstölehti 1999)
Kehittämisprojektissa oppiva organisaatio –diskurssille luotiin sisältöä teesien muodossa.
Teesien mukaan oppivalle organisaatiolle ominaista oli kaikilla kuuluva mahdollisuus
osallistua keskusteluun. Näin oppiminen toinen toiselta mahdollistui ja eri toimijoiden
osaaminen yhdistyi. Yksilön arvostusta heijasti puhe yhdenvertaisesta osallistumisen
mahdollisuudesta ja osallistumisen turvallisuudesta. Tämä antoi ymmärtää, että oman
näkemyksen, kriittisenkin, saattoi tuoda vapaasti esiin ja siitä voitin yhteisesti oppia.
Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen välittyi puheessa erilaisuuden hyödyntämisestä ja
hiljaisen, kokemuksen kautta opitun tiedon esiin nostamisesta. (Henkilöstölehti 2/2000)
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Oppivan organisaation diskursiivisia elementtejä oli myös puhe mukautuvuudesta ja
itseohjautuvuudesta. Kun organisaatiorakenteet madaltuivat ja välitön kontrolli väheni,
organisaation työntekijät toimivat yhä enemmän itseohjautuvasti. Tämä tapahtui
jatkuvassa

muutoksessa

”mukauttavan

kehittämisen”

ja

tiimien

yhteisten

tulostavoitteiden, sovittujen vastuiden ja työnteon ehtojen rajoissa.
Tiimijohtaminen ja oppiva organisaatio kontekstissaan rakentuvina ja sitä
rakentavina diskursseina
Kuntaorganisaatiossa ja sen sosiaali- ja terveystoimessa oli ennen tiimijohtamistakin
tehty työtä erilaisissa ryhmissä. Tulosjohtamisen termejä ”yhdessä työskentelylle” olivat
olleet ”tulosryhmä ja tulospiiri”.
”Tulosryhmä on jokainen esimiehensä johtama tai itseohjautuva
tulostavoitteistaan vastuussa oleva ryhmä. Kun tulosryhmä lähtee kehittämään
itseään, se voi nimetä keskuudestaan tai yhdessä muiden ryhmien kanssa
pienryhmiä eli tulospiirejä eri kehittämiskohteita varten. Tulospiiri on olemassa
niin kauan kuin sen vastuulleen ottama asia on kunnossa.” (Konsulttiyritys A,
koulutusmateriaali )
Sitä ennen oli puhuttu ryhmätyöstä. Yksi haastatelluista näki eron tiimidiskurssin ja
aikaisemman ryhmätyön välillä ainoastaan termitasolla.
”No se oli taas niinkun.. ihan vaan uus nimi et mun mielestä tuolla, 70-luvulla (-)
johdolla niin vedettiin huomattavan paljon tasokkaampi ryhmätyökoulutus kun
tiimikoulutuksen nimellä… Mulla ei oo koskaan selvinny et mikä se ero sit oikeesti
olis et puhutaanko englanniks vai puhutaanko suomeks et onko se, se ero vai..
Mut et sisällös niin mä en oo kyllä huomannu et jos on hyvää tiimityötä ja hyvää
ryhmätyötä niin se on yks yhteen. Ei siinä mun mielestä oo mitään, mitään eroa.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Kun olemassa olevia tiimejä tai työryhmiä tiimikoulutuksen alussa kirjattiin, niitä löytyi
sosiaali- ja terveyskeskuksesta noin 80 (Kuvio 36). Käytännössä määrä oli paljon
suurempi, sillä monen tiiminimikkeen alla toimi useampia tiimejä, kuten sosiaalityön
aluetiimit, kotihoidon lähitiimit, alueyksiköiden ja hammashuollon alueelliset tiimit,
poliklinikkatiimit, osastokohtaiset tiimit ja osastojen työtiimit, ammatilliset työryhmät,
johtotiimit jne.
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Kuvio 36 Erityyppiset toiminnassa olleet tiimit tiimikoulutuksen käynnistyessä
(Sosiaali- ja terveyskeskuksen tiimikoulutusmateriaalin 1998 -1999 pohjalta)

Pääosa tiimeistä oli tyypiltään luonnollisia työtiimejä, mutta poikkiorganisatorisia
tiimejäkin toimi (kriisityöryhmä, SAS-ryhmä, vanhustenhuollon ohjaus- ja laatutiimi,
lastensuojelun tukiryhmä, hygieniatyöryhmä, oppilashuollon tiimi, diabetes-työryhmä,
astmatiimi

jne.).

Määräaikaisia

projekti-

tai

erityistehtävätiimejä

työskenteli

parikymmentä.
Uusia pilottitiimejä sosiaali- ja terveystoimessa aloitti kuusi. Väestövastuisia toimintoja
ohjasi tiimi, joka koordinoi kuntatasolla väestövastuisia sosiaali- ja terveyspalveluja,
aluetiimi x toimi yhden tulosalueen tasolla ja työtiimi V1 väestövastuuyksikön tasolla
(Kuvio 37). Lisäksi uusina aloittivat sairaalan johtotiimi ja vanhainkodin johtotiimi.
Tiimien toiminnan käynnistämistä tukivat määritellyt työmenetelmät ja työkirjat sekä niin
sanottu tiimityön tukiryhmä. Johdon osallistuminen ja tuki toteutui, kun joku
johtoryhmän jäsenistä osallistui aina tiimipalavereihin.
”Tiimien toiminnan käynnistämisessä apuvälineinä käytettiin työkirjoja.
Työskentelyssä käytettiin osallistuvia menetelmiä ja johtoryhmän jäsenistä aina
joku osallistui tiimipalavereihin. Tiimikohtaisen valmennuksen tuloksena tiimit
laativat tiimisopimuksen, jossa tiimi yhteisesti määritteli mm. tiimin
perustehtävän ja roolin organisaatiossa, tiimin konkreettiset tehtävät ja
aikaansaannokset (tavoitteet) tänä vuonna, tiimin toimintaperiaatteet,
johtamistavan, kokoontumiset sekä dokumentoinnin.” (Loppuraportti 2000)
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VÄESTÖVASTUISIA TOIMINTOJA
OHJAAVA TIIMI

ALUETIIMI

V1

ALUETIIMI X

M1

ALUETIIMI

M2

I1

I2

V2
V3

M3
V4

M4

I3

M5

R1
M6

Kuvio 37 Väestövastuisten
tiimikoulutusmateriaalit)

toimintojen

R2

tiimiorganisaatio

(Sosiaali-

ja

terveystoimen

”Luonnolliset” tiimit jatkoivat toimintaansa, mutta uusien tiimien käynnistyminen
kangerteli. Ne jäivät osittain kääntämättä käytännön tason sovelluksiksi ja merkityksiksi.
”No kyl miulla papereita tiimikoulutuksesta on ku myö nyt alotettii tiimi-,
tiimityötä nii niitähä mie sielt lueskelin, et kyl mie oon ollu mukana, mut ku se ei
oo sillä lailla, ku se oma työ siel poliklinikal oli koko aja sitä, sitä, siel oli monta
pientä tiimiä, et se ei, se ei kauheesti sitte koskettanu sitä, et ku tuntu et myö
tehhää sitä työtä koko aja.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Muodollinen tiimisopimusten ja muiden papereiden tekeminen karsiutui tiimiajattelusta
pian pois.
”.. Mutta sit se niin kun se virallinen puoli siit varmaankin hiipu aika äkkiä, et
kyllä kai ne tiimit toimi sinällään, mut se ei ollu silleen niin kun, et mie luulin, et
ne tiimisopimukset ja niitten kirjottaminen loppu siihen yhteen, kahteen kertaan.”
(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Tiimijohtamisen kehittämisprojektin seuranta- ja arviointitutkimusta tehneet tutkijat
kertoivat tutkimustulosten valossa henkilöstölehden artikkelissa (Henkilöstölehti 2000),
miten oppivan organisaatio- ja tiimityödiskurssien alla toteutettu kehittäminen vaikutti
käytännön tasolla. Keskeisenä myönteisenä muutoksena tutkijat raportoivat tiedon kulun
paranemisen

ja

avoimen

keskustelun

sekä

keskustelua

mahdollistavien

yhteistyöfoorumien lisääntymisen. Tiimit eivät muuttaneet tulosyksikköorganisaation
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”virallisia” päätösvalta- ja vastuujärjestelmiä, mutta ne tarjosivat ajan ja paikan, jossa
omille tulosalueille eriytynyt lähijohto tai eri tulosyksiköiden työntekijät pääsivät
keskustelemaan ja etsimään yhteisiä linjoja tai pohtimaan yhdessä eteenpäin ylemmälle
johdolle esitettävistä asioista. Näin tiimit olivat korjausliike tulosjohtamisen myötä
eriytyneiden tulosalueiden ja –yksiköiden välisen yhteistyön lisäämiseksi.
”Parin viime vuoden aika on merkinnyt yhteisiä selviytymisen kokemuksia ja
sankaritekoja. On myös menty monella tapaa eteenpäin. Selviä näkyviä merkkejä
tästä ovat esimerkiksi tiedonkulun parantaminen ja yhteisten palaverien ja
kokoontumisten lisääntyminen…Monien kokemusten mukaan avoin keskustelu
yhteistyöfoorumeilla on lisääntynyt. Hankalistakin asioista voidaan puhua.”
(Henkilöstölehti 2000)
Professionaalisesta, ammattikuntakeskeisestä ajattelusta otettiin tiimien myötä askel kohti
moniammatillisuutta ja joustavampaa työnjakoa. Tämä loi edellytyksiä myös prosessien
analysoinnille ja kehittämistyön käynnistymiselle.
”Monissa yhteisöissä moniammattitaitoisuus sekä töiden joustava vaihto ovat
lisääntyneet. Monissa yksiköissä on analysoitu ja päästy kehittämään
työprosesseja. Tiimikoulutus on toiminut yhteisen toiminnan ja kehityssuuntien
etsimisen välineenä. Panostus ei siis ole ollut turha.” (Henkilöstölehti 2000)
Työilmapiiri ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan ollut kovin hyvä ja tähän organisaatiossa
tapahtuneilla ”melkoisilla muutoksilla” arvioitiin olleen omat vaikutuksensa.
”Tutkimus seuraa (kunnassa) viime vuonna käynnistettyä johtamisen, yhteistyön
ja tiimivalmennuksen kehittämishanketta. Tutkimus ei anna kovinkaan ruusuista
kuvaa
(kunnan)
työilmapiiristä,
mikä
olikin
odotettavissa,
sillä
organisaatiommehan on läpikäynyt viimeisten vuosien aikana melkoisia
muutoksia. Positiivista kyselyssä oli, että vielä uskotaan omiin ja työtovereiden
kykyihin kehittää omaa työtään ja halutaan oppia uutta.” (Henkilöstölehti 1999)
Oppiva organisaatio näytti jääneen pelkäksi termiksi, jonka merkitystä oli vaikea
konkretisoida.
”No oppiva organisaatio, siinähän ei oo kun termiä vaan. Mä en sitä oikein
mieltäny miksikään, suoraan sanoen.” (Haastattelu keskijohtoon kuuluva)
Tiimijohtamisen tuloa ja kääntämisprosessiin liittyviä vaiheita kohdeorganisaatiossa on
koottu seuraavaan kuvioon (Kuvio 38). Oppivan organisaation diskurssi kietoutui
vahvasti

yhteen

tiimijohtamisen

kanssa.

Jos

kuvioon

38

olisi

kuvattu

yksityiskohtaisemmin oppiva organisaatio -diskurssin tuloa kuntaorganisaatioon, olisi
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seuranta- ja arviointitutkimusta tehnyt yliopisto ja sen tutkijat kuuluneet lisätä oppia
tuoneisiin tahoihin.
Opin juuret

Konsultit
Ryhmätyökoulutuksia
omassa
organisaatiossa

Oppilashuoltoryhmä
.jne

TUJO-koulutus omassa
organisaatiossa:
tehokas ryhmätyö, ryhmän kasvu,
itseohjautuvuus, arvot

”Laatutiimit”

Tulosryhmät

SAS
-ryhmä

Ylimpään johtoon
kuuluvan tulo
konsulttiyrityksestä

Laatujohtamisen
koulutuksia organisaation
ulkopuolella

Sovellukset

Väestövastuu”tiimit”

Tiimityö, tiimijohtamisen oppi
Kunnanhallituksen
päätös
tiimivalmennuksesta
toimialoilla

Tiimityön
kannattaja
ylimmässä
johdossa

Toimialakohtainen koulutus, Sosiaali- ja terveystoimessa:
Konsulttiyritys D, työyhteisökonsultti ja enneagrammikouluttaja
Tiimikohtaiset seminaarit
konsultin johdolla

Viiden pilottitiimin
perustaminen

Pilottitiimeistä neljä
toiminnassa vuoden kuluttua

Tiimisopimukset

Kannattaja, tuki,
virallinen päätös

Koulutus

Maastouttaminen
kääntäminen
sovellukset

”Tiimiajattelua”olemassa oleviin
työtiimeihin
TUJO, TQM, BM, BPR, ABC/M,
oppiva organisaatio, BSC jne

Sopeuttaminen
Sedimentoituminen

Kuvio 38 Tiimijohtamisen diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa

Oppiva

organisaatio

nousi

uudelleen

johtamispuheeseen

2000-luvulla

johtamisvalmennusten yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimessa oppi sai konkreettisen
muotonsa tuolloin ”oppimisen polkuina” toteutetun työkierron muodossa. Tästä enemmän
jäljempänä,

kohdassa

4.3,

jossa

kuvaan

2000-luvun tasapainoisen

tuloskortin

sateenvarjon alla virranneita johtamisdiskursseja.
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Tiimiajattelu

löysi

paikkansa

tulosyksikköorganisaatiossa

vasta

sitten,

kun

johtamisajattelu oli saanut lisää aineksia prosessijohtamisesta. Vaikka prosesseista
puhuttiin rinnan tiimien kanssa, näyttää siltä, että on tarvittu aikaa, ennen kuin nämä opit
ovat

rakentuneet

ja

sedimentoituneet

rinnakkaisdiskursseista

yhtenäisemmäksi

organisaation johtamisopiksi.
”Se tiimikoulutus ja tiimiyttäminen niinku, sehän aiheutti aika, paljo semmosta
niinku, periaatteellist keskusteluu siit kenel on vastuu ja niin poispäin. Jotenki
miust tuntuu et se tiimiajattelu ei, purassu sillon. Ainakaan se ei ehkä minuun
purassu sillon niin vahvasti ku oli, purassu, tulosjohtaminen ja sitte toi,
palveluajattelu ja nää. Se kariutu vähä näihin just näihin periaatekeskusteluihin.
Ja sitte ku oli johtosäännöt ja ne oli aina ristiriidas niinku tiimiajattelun kanssa ja
niinku tällästä.. Mut sitte ku, tuli prosessiajattelu, 2000 –luvulla, niin sit se rupes
mätsään se tiimiajattelu. Sille löyty paikka siit prosessiajattelusta. Eli, tiimit
hoitaa prosesseja tai osaprosesseja. Niin sillon se loksahti jotenki. Ja sillon löyty
myös niinku tavallaan se, helpommin se valta ja vastuu –ajattelu siihen tiimiin.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Kun 2000-luvulla, tasapainotetun tuloskortin ajalla, prosessit, oppiva organisaatio ja
tiimit nousivat uudelleen korostetummin esiin johtamispuheessa, ne näyttäytyivät jo
tasapainotetun tuloskortin kokoamana yhtenäisempänä kokonaisuutena.

4.2.6 Yhteenveto rinnakkaisten oppien ajasta
”Et miun mielest nää ei koskaan sillä tavalla levinny tää prosessijohtaminen ja
laatujohtaminen -90-luvulla kaikkiin niinku tulosjohtaminen.” (Haastattelu,
keskijohoon kuuluva)
Johtamisdiskurssien kyky kiinnittää huomiota uusiin asioihin näyttäytyi taas 1990-luvun
puoliväliin tultaessa. Tulosdiskurssi oli suunnannut huomion tulokseen ja jättänyt
toimintatavat vapaasti valittavaksi. Toimintatapoja määrittivät tulosjohtamisen ajalla
budjettiraami ja tulostavoitteiden saavuttaminen. 1990-luvulla kuntaorganisaatioon virtasi
johtamisoppeja, jotka nostivat toimintatavat tulosdiskurssiin eroa tehden tarkastelun
keskiöön ja talouden varjoon jääneet asiakas ja laatu saivat puheen tasolla kasvavaa
huomiota (Kuvio 39). Osa uusista painotuksista oli tulkittavissa eräänlaisina
tulosjohtamisen korjausliikkeinä. Näin vaihtuva valtadiskurssi loi uusia tulkintoja ja
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määritti, mikä on merkityksellistä ja tärkeää. Samalla se yhtenäisti diskurssiin
osallistuvien ajattelua ja käsitystä ”todellisuudesta”.

Tehokkuus sisäisten prosessien tehokkuutena ja tuottavuutena

Laatu
Panokset

Tavoitteet,
Asiakastarpeet
Tuotos

Tuotantoprosessi

Voimavarat
Kustannukset

Suoritteet

Rinnakkaisten oppien aika: huomio kustannusten ja tuotosten
lisäksi toimintatapoihin (BM, tiimit, TQM, ABC, BPR, oppiva
organisaatio)
Kuvio 39 Rinnakkaisten oppien ajan johtamisdiskurssit huomion suuntaajina

Uusia oppeja olivat laatujohtaminen (TQM), toimintojohtaminen (ABM), benchmarking
(BM), prosessijohtaminen (BPR), tiimijohtaminen ja oppiva organisaatio. Mikään näistä
uusista opeista ei kuitenkaan näyttänyt nousevan muiden yläpuolelle varsinaiseksi
johtamisjärjestelmäksi, vaan uudet opit kulkivat rinnakkaisina ja osin päällekkäisinä
diskursseina.

Tehokkuus

sai

uusien

oppien

myötä

organisaation

sisäisten

toimintaprosessien tehokkuuteen liittyvän merkityksen, vaikkakin tehokkuutta edelleen
mitattiin taloudellisen tuloksen ja suoritteiden määrän kautta (taloudellisuus ja
tuottavuus).
Prosessidiskurssi eri prosessijohtamisen koulukuntien oppeina (TQM, ABM, BPR) oli
tullut monelle kunnan johtoportaassa tutuksi jo tulosjohtamisen kaudella muun muassa
yliopisto-opiskelun ja konsulttiyritysten kautta, mutta vasta uuden kunnanjohtajan myötä
prosessit nousivat merkittäväksi osaksi organisaation johtamispuhetta. Toimintaprosessit
käsitettiin nyt kriittisiksi tekijöiksi parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Tässä

käytäntöjen

(benchmarking),

yhdenmukaistaminen
kokonaisuuksien

(laatukäsikirjat),

tarkastelu

parhailta

tulosyksikkörajoja

oppiminen
ylittäen
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(prosessijohtaminen),

päällekkäisyyksien

poistaminen

ja

toimintojen

uudelleen

organisointi haastoivat tulosyksikköorganisaatioon hajautetut, eriytyneet käytännöt.
Seuraavaan taulukkoon on koottu uusien, rinnakkaisten johtamisoppien keskeisiä
diskursiivisia elementtejä, toisin sanoen asioita, jotka kuuluivat osaksi diskurssien
vakiintunutta puhetapaa (Taulukko 9).
Taulukko 9 Yhteenveto rinnakkaisten oppien ajan johtamisoppien keskeisistä diskursiivisista
elementeistä

Johtamisdiskurssi
Laatujohtaminen

Toimintojohtaminen
Benchmarking

Keskeiset diskursiiviset elementit












Prosessijohtaminen





Tiimijohtaminen








Oppiva
organisaatio







Käytäntöjen yhdenmukaistaminen (laatukäsikirjat, laatusuositukset)
Jatkuva parantaminen
Asiakaskeskeisyys
Mittaaminen (asiakastyytyväisyyskyselyt, työilmapiirimittaukset)
Palvelut toiminnoista rakentuvina tuotteina, tuotteistaminen
Tuotteiden kustannusrakenteen ja kustannusten kohdistumisen
selvittäminen
Asiakaslähtöisyys, asiakkaalle tuotettavan lisäarvon käsite
Oman toiminnan kyseenalaistaminen
Vertaisorganisaatioiden olemassaolo, parhaan vertaisen etsiminen ja
oman toiminnan vertaaminen parhaaseen
Parhaalta oppiminen, opitun soveltaminen omaan toimintaan
Parhaimmaksi tuleminen, lopputuloksena huippuluokkaa oleva
toimintatapa
Vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen ja radikaali
uudistaminen
Prosessien mallintaminen käsitteenä ja työvälineenä
Asiakaskeskeisyys, asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomien
toimintojen ja ”pullonkaulojen” tunnistaminen ja poistaminen
Kokonaisuuksien tarkastelu osien (esim. tulosyksiköiden) sijaan
Toisiaan täydentävien taitojen ja asiantuntemuksen synergia
Sitoutuminen yhteiseen tavoitteisiin ja toimintamalleihin
Toimivallan ja vastuun delegoiminen tiimeille ja henkilöille,
yhteinen vastuu suorituksista, me-henki
Tulosten mittaaminen ja palkitseminen
Uusi organisoitumis- ja työmuoto, jonka avulla voidaan vaikuttaa
kustannuskehitykseen ja organisaation tehokkuuteen
Elinikäisen oppimisen kautta valmius kohdata jatkuva muutos
Osallistuminen, keskustelu, toisilta/yhteinen oppiminen
Opitun jäsentäminen uudella tavalla, innovatiivisuus
Erilaisuuden hyödyntäminen ja hiljaisen tiedon esille nostaminen
Itseohjautuva kehittäminen
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Rinnakkaisten oppien ajan johtamisdiskurssit kontekstinsa rakentajina
Uusien oppien myötä tulosjohtamisen kieli vähitellen muuttui, vaikka asiasisällöt
pysyivät osittain entisinä. ”Tuloskieliopin” vaatimuksista luovuttiin vähitellen ja
tulosjohtamisen määrämuotoisesta dokumentointia kevennettiin. Tulosarvio muuttui
vuonna 1996 jälleen talousarvioksi ja seuraavana vuonna tulostavoitteiden paikalle
kirjattiin toiminnalliset tavoitteet. Tuloskeskustelut muuttuivat kehityskeskusteluiksi.
Uusissa organisaatio- ja toimintamalleissa ja tavassa, jolla myös luottamushenkilöjohto
niistä puhui, näkyi useiden johtamisoppien, kuten laatu-, tiimi- ja prosessijohtamisen
heijastusta. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 10) on koottu joitakin vaikutuksia, joita
1990-luvun johtamisdiskursseilla voidaan esittää olleen sosiaali- ja terveystoimen
kontekstiin.
Taulukko 10 Rinnakkaisten oppien ajan johtamisdiskurssit kontekstinsa rakentajina

Johtamisdiskurssi
Laatujohtaminen

Kontekstin rakentuminen

Toimintojohtaminen







Benchmarking




Prosessijohtaminen






Tiimijohtaminen




Oppiva
organisaatio




Laatukäsikirjoja joihinkin tulosyksiköihin
Asiakastyytyväisyyskyselyt käyttöön
Organisaatiossa erillisen laatuorganisaation ”tunnusteluja”
Kustannuslaskennan ja tuotteistuksen hankkeita
Uusia käsitteitä, kuten ”tuotteistus” ja ”toiminto” organisaation
kieleen
Oman toiminnan vertaaminen muihin: joitakin uusia ideoita
toiminnan kehittämiseen ja kustannustietoisuuden lisääntymistä
Pyrkimys parhaimmaksi: omien uusien toimintamallien
kehittäminen
Kokonaisuuksien tarkastelu osien sijaan, jäi pääosin tulosalue- ja
yksikkötasolle
Tukipalveluissa pisimmälle vietyjä prosessiuudistuksia
Prosessien mallintaminen työvälineeksi
Lapsiperhepalveluissa 2000-luvun puolella lyhyt kokeilu soveltaa
prosessijohtamista tulosyksikköorganisaatioon: prosessille
”omistaja” -> ei pystynyt murtamaan tulosyksikköorganisaation
rajoja ja johtamiskäytäntöjä
Uusia tiimejä organisaatioon: jotkut jäivät paperille, jotkut toimivat
Tulosalueiden ja –yksiköiden sekä ammattikuntien välinen
keskustelu lisääntyi
Toteutui osaltaan tiimeissä
Työkierron toteuttaminen 2000-luvulla

Tulosdiskurssin kaudella tehtävät ja vastuut olivat hajautetut monia taloushallinnon
toimintoja myöten tulosalue- ja tulosyksikkötasolle. Nyt suuntana oli keskittäminen
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varsinkin taloushallinnon prosessien suhteen. Organisaatiorakenteita muutettiin uusien
kokonaisuuksien ja kustannustehokkaiden toimintatapojen aikaansaamiseksi kolmella
keskeiseksi katsotulla kehittämisalueella: psykiatriset palvelut, vanhustenhuolto ja
aluesairaala. Näistä psykiatristen palvelujen alueelle sekä vanhustenhuoltoon muodostetut
organisaatio- ja toimintamallit olivat uudenlaisia, kunnan omia malleja, joita ei
sellaisenaan

ollut

muualla

(Mielenterveystyön

järjestäminen

–projekti/

toteutussuunnitelma, 1997).
Työmenetelmien tasolla prosessien kuvaaminen ja toimintolaskenta jäivät johdon
työkalupakkiin tarpeen mukaan käytettäväksi. Tulosyksikkörajoja ylittävien tiimien
kehittymiselle ratkaisevaa näytti olevan se, miten hyvin ne onnistuttiin kääntämään
kontekstissaan eli miten merkittävänä, käytännön työstä nousevana ja konkreettisena
niiden tarve ja saavutettu hyöty käsitettiin.
Rinnakkaisten oppien ajan johtamisdiskurssien rakentuminen kontekstissaan
Vallitsevan johtamisdiskurssin peruselementit olivat edelleen tulosjohtamisesta vaikkakin
muuttunein termein ja uusin painotuksin. Laatujohtaminen ja toimintojohtaminen
sedimentoituivat

laatu-

ja

prosessiajatteluna

tulosjohtamiseen.

Laadunhallintajärjestelmien rakentaminen tai toimintolaskennan soveltaminen koko
kunnan laskentajärjestelmänä eivät nousseet merkityksellisiksi ja ne karsiutuivat pois
johtamispuheesta. Taustalla olivat kokemukset tulosjohtamiseen käytetyistä isoista
panostuksista ja vastaaviin ei varsinkaan 1990-luvun alkupuolen taloudellisessa
tilanteessa katsottu olevan varaa. Laatujohtaminen näyttäytyi lisäksi hitaana ja
epävarmana taloudellisen tuloksen tuottajana, sillä laatu käsitettiin sekä lisäkustannusten
aiheuttajana että säästöjen tuojana. Laatujohtamisen yhtenä vaarana pelättiin olevan vielä
tulosjohtamistakin runsaamman paperityön.
Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen menestys johtamisoppina peilautui samoin
tulosjohtamisen taustaa vasten. Johto ei vakuuttunut toimintojohtamisella saavutettavissa
olevien hyötyjen merkittävyydestä suhteessa panostuksiin, joita opin soveltaminen
johtamisjärjestelmänä olisi vaatinut. Diskurssi jäi elämään kustannusten kohdentumisen
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selvittämisenä, kun ongelma ja tarve sitä vaativat. Laatujohtaminen asemoitui lähinnä
keski- ja lähijohdon johtamispuheeseen puheena laatukäsikirjojen laatimisen tarpeesta ja
tasalaatuisen toiminnan merkityksestä.
Benchmarking,

prosessijohtaminen

toimintaprosessien

uudistamisen

muodossa,

tiimijohtaminen tai oppiva organisaatio eivät myöskään nousseet sellaisenaan
valtadiskurssiksi ylitse muiden. Benchmarking istui hyvin tulosdiskurssiin ja oli
taloudellisine

painotuksineen

sitä

vahvistava.

Tiimijohtaminen

sopi

samoin

tulosyksikköorganisaatioon, sillä tiimit olivat tavallisesti tulosyksikköjen tai –alueiden
sisälle muodostettuja. Prosessijohtaminen ei pystynyt haastamaan tulosjohtamisen
organisaatio- ja johtamisrakenteita. Tulosyksikköjen, vastuualueiden ja toimialojen
esimiehet sekä lautakunnissa päätösvaltaa käyttävä poliittinen johto pyrkivät edelleen
oman talouden ja toiminnan optimointiin (Kuvio 40).

Laatu vs. tulos
- laadun
mieltäminen
lisäkustannuksiksi
- säästöjen
epävarmuus ja
hidas toteutuminen
ABC/ABM vs. tulos
- kokonaisvaltaisesti
toteutettuna raskas,
kustannushyöty
epävarma
Prosessien uudistaminen vs.
tulos
- prosessien mallintaminen
ja uudelleen suunnittelu
hidasta, ajattelua
kahlitsevaa, toimintaa
jäykistävää → ratkaisujen
oltava innovatiivisia ja
nopeita
tuottavuushyppyjen
aikaansaamiseksi

Prosessi- vs. tulosyksikköorganisaatio
Tulosyksiköt
- omat budjetit ->
Tulosyksikkökohtainen
optimointi

Toimialakohtaiset valmistelu- ja
päätöksentekoprosessit
- virkamies- ja
lautakuntatasot
→ toimialakohtainen
optimointi

Prosessiajattelun soveltaminen
→ mallintaminen tekniikkana ongelmakohtia
tarkasteltaessa
→ prosessiajattelu: toimintatapojen merkityksen
korostamisena
→ tukiprosessien uudistaminen
→ teknologiaa sovellettaessa ”toimimattomia prosesseja
ei kannata automatisoida” - ajatteluna
→ ydinprosesseissa tulosyksikköjen ja vastuualueiden
sisällä tapahtuvana prosessien tarkasteluna ja laatutyönä
→ projekteissa tulosorganisaation rajoja rikkovana
tarkasteluna→ käytäntöön saattaminen ongelmallista

Kuvio 40 Prosessijohtaminen tulosjohtamiseen mukautuvana diskurssina
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Oppien sedimentoituminen ja rakentuminen rinnakkaisista opeista yhtenäisemmäksi
johtamisdiskurssiksi näyttää vieneen muutaman vuoden. Tässä tutkimuksessa nimesin
aikakauden rinnakkaisten diskurssien ajaksi, mutta yhtä hyvin tätä aikaa voisi kutsua
etsimisen ajaksi (johdon näkökulmasta katsottuna) tai haastajien ajaksi (oppien
näkökulmasta katsottuna). Näin 1990-luvun lopulla kuntaorganisaatiossa ei ollut minkään
yksittäisen

johtamisopin

mukaista

johtamisjärjestelmää,

vaan

johtamispuheessa

painottuivat eri yhteyksissä erilaiset elementit. Seuraavaan taulukkoon on koottu
johtamisdiskurssien diskurssikohtaista rakentumista kontekstissaan (Taulukko 11).
Taulukko 11 Rinnakkaisten oppien ajan johtamisdiskurssien rakentuminen kontekstissaan

Johtamisdiskurssi
Laatujohtaminen

Diskurssien rakentuminen kontekstissaan




Toimintojohtaminen
Benchmarking









Prosessijohtaminen





Tiimijohtaminen




Oppiva organisaatio



Ei pystynyt murtamaan tulosjohtamista asemaa, mutta muokkasi
sitä omilla elementeillään
Prosessi- ja laadunhallinta-ajattelua tulosjohtamisdiskurssiin
Systemaattisena laatu- ja johtamisjärjestelmänä tulkittiin liian
työlääksi ja toimintaa kahlitsevaksi
Soveltaminen systemaattisesti ymmärrettiin turhaksi, mutta
tarvittaessa järkeväksi kustannusrakenteen selvittämiseksi
Uusia käsitteitä johtamispuheeseen
Tehokkuuden vertailu edelleen kokonaiskustannusten vertailua
Menetelmä pääroolissa. Innostutaan vertailusta niin, että
unohdetaan pohjatyö: mikä on ongelmamme, mikä on tavoitteemme
Täysin vertaista ei ole, muuttujia on niin paljon, että tarvitaan
valtavasti työtä yhteismitallisuuden löytämiseksi
Omaa toimintaa ei juurikaan kyseenalaisteta
Pääasiassa kustannusten vertailua ja sellaisena jää osaksi
organisaation johtamisdiskurssia
Päällekkäisyyksien, asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomien
toimintojen ja ”pullonkaulojen” tunnistamisena ja poistamisena jää
elämään johtamispuheessa
Puhe asiakaslähtöisyydestä vahvistuu
Prosessien kuvaaminen ymmärretään harkiten käytettynä hyväksi
kehittämistyön apuvälineeksi
Toisiaan täydentävien taitojen ja asiantuntemuksen synergian
hakemista tiimeistä
Haki paikkaansa johtamispuheessa vähän irrallisena, kunnes 2000luvulla sedimentoitui prosessijohtamisen kanssa BSC-diskurssiin

Pelkkää termiä

Rinnakkaisten diskurssien ajalla organisaatiossa paikallisesti sovellettuun tulosjohtamisen
diskurssiin sedimentoitui uusia termejä, käsitteitä sekä merkityksiä ja samalla vanhoja
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tulosjohtamisen elementtejä jäi pois. Uusien diskurssien elementtejä voidaan osaltaan
pitää

korjausliikkeenä

tulosjohtamisen

kaudella

pitkälle

viedyille

toimintojen

hajauttamiselle tulosalue- ja yksikkötasoille sekä toimintatapojen huomiotta jättämiselle.
Tulosjohtaminen säilyi kuitenkin johtamisajattelun perustana niin, että lopputulosta voi
kuvata uusien oppien elementein uudistuneeksi tulosjohtamisen diskurssiksi (Kuvio 41).

HAASTAJAT
Tulosjohtamisen
diskurssi

KONTEKSTI

VALTADISKURSSIT

Pitkän aikavälin suunnittelu, organisaatio- ja
palvelulähtöisyys, johtamisteorioiden
diskursiivisia elementtejä
Kääntäminen (translaatio),
sedimentoituminen

-

TQM
ABC/ABM
BPR
Benchmarking
Tiimit
Oppiva
organisaatio

Paikallisesti sovellettu tulosjohtamisdiskurssi
Kääntäminen (translaatio),
sedimentoituminen
Uusien oppien elementeillä uudistunut
tulosjohtamisdiskurssi

Kuvio 41 Paikallisen johtamisdiskurssin rakentuminen rinnakkaisten oppien ajalla

4.3 Tasapainotetun tuloskortin aika 2000 Asukasluvun lasku ja väestörakenteen muutos entistä vanhusvoittoisemmaksi jatkuivat
2000-luvulle tultaessa tutkimuksen kohteena olevassa kunnassa. Kuntatalouden
tulopuolta rasitti verotulojen väheneminen, jota valtionosuuksien niukka kasvu jonkin
verran kompensoi. Yhteisöveron kertymä mahdollisti 2000-luvun alussa taloudellisen
tilanteen hetkellisen kohenemisen ja lainojen lyhentämisen. Sosiaali- ja terveystoimen
puolella ongelmana oli edelleen lääkäripula, jonka helpottamiseksi turvauduttiin lopulta
ostopalvelujen käyttöön. Tavoitteena oli kuitenkin saada virkoihin omat, vakituiset
viranhaltijat. Viimein vuokralääkäreitäkään ei enää ollut riittävästi saatavissa ja
toimialajohto päätyi esittämään lautakunnalle terveyspalveluiden osittaista ulkoistamista.
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Johtamispuheessa tasapainotetusta tuloskortista tuli 2000-luvulla valtadiskurssi, joka
kokosi sekä aikaisemmat että uudet opit ”sateenvarjonsa” alle. Näkyvin merkki
johtamisdiskurssin muutoksesta oli työvälineiden ja menetelmien vaihtuminen.
Visuaalisuus,

symbolit

ja

värit

tulivat

niin

talousarvion

sivuille

kuin

projektisuunnitelmiin ja kehityskeskustelujen lomakkeisiin. Tulosjohtamisen perusopit
strategialähtöisestä,

tulostavoitteisiin

suuntautuvasta

toiminnasta

täydennettynä

prosessijohtamisen tuomalla toimintatapojen tarkastelulla olivat johtamisdiskurssissa
edelleen keskeistä. Johtamisen korostaminen, puhe arvoista, resurssijohtaminen ja
prosessien kiihdytys, kumppanuus- ja verkostojohtaminen, tuottavuushyppyjen odotus
sekä

kapeikkoajattelu

olivat

muita

2000-luvulla

johtamisajattelua

rakentaneita

diskursiivisia elementtejä. Uudistuva johtamisdiskurssi suuntasi lisäksi huomiota
johtamiskulttuuriin ja innovaatioihin. Diskurssissa oli paljon yhtenevää ”tulosjohtamisen
toiseen vaiheeseen”, josta konsultit puhuivat tulosjohtamisen koulutuksissa 1980-luvun
lopulla.

Johtamiskulttuurin

ja

luovuuden

kehittäminen

visioitiin

tuolloin

järjestelmäkeskeistä tulosjohtamista seuraavaksi vaiheeksi.
Tässä luvussa kuvaan tasapainotetun tuloskortin - Balanced Scorecardin - rakentumista
johtamisdiskurssina sekä muita 2000-luvulla virranneita johtamisdiskursseja osana
vallitsevaa johtamispuhetta. Luvun lopussa kokoan 2000-luvun johtamisdiskurssien
keskeiset elementit, diskurssien rakentumisen kontekstissaan ja diskurssit kontekstinsa
rakentajina yhteenvetotaulukoiksi.

4.3.1 Tasapainotetun tuloskortin (BSC) tulo johtamispuheeseen
Tasapainotetun tuloskortin, Balanced Scorecardin, oppi tuli kuntaorganisaatioon
konsulttiyritysten, johtoportaaseen kuuluneiden kauppatieteiden opiskelun, verkostojen ja
julkaisujen kautta sekä yritysmaailmasta tulleiden johtajien mukana. Kuntaorganisaatioon
konsulttiyrityksestä tullut kunnanjohtaja ja sivutoimisesti toisessa konsulttiyrityksessä
työskennellyt teknisen toimen edustaja tutustuivat Balanced Scorecardiin konsultin
työssään.
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”nyt mie viittaan taas siihen (konsulttiyritys B:ssä) työskentelyyn eli sillon ku siel
näitä laatujärjestelmii, kehittämistä kuntaorganisaatioon mietittiin niin sen,
loppuvaiheessahan tuli tää, Balanced Scorecard, mukaan. Ja se oli tään, mie oon
sitä ollu kouluttamaskin noille muille kunnille niin sitä, Norton ja Kaplanin
niinku, systeemiä. Sen mukasii sovelluksii on, tehty muutamaan, kuntaan. Ja
kyllähän se sillon levis …(kunnanjohtajan) ansioista tai sanotaan, mie olin
tieytyst vaikuttamas siihen. Mie en muista et toiks hää sen ajattelun mut jo -90 –
luvun, loppupuolel niinku hyvis ajoin, se ajattelu …. Johan myö niitä, ehittiin sit
niitä, sovelluksiaki tehdä ennenku se, (henkilöstöjohtajan) näkökulma tuli, tai se
(yritys X:stä), näyttäisi olevan.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Yritysmaailmassa

aikaisemmin

toiminut

uusi

henkilöstöjohtaja

toi

tullessaan

yrityskontekstissa kehitetyn tasapainotetun tuloskortin mallin. Yliopisto-opiskelu oli
perehdyttänyt kauppatiedettä opiskelleet Balanced Scorecard –ajatteluun teoriatasolla,
mutta valtadiskurssiksi se muotoutui vasta uuden henkilöstöjohtajan ja hänen
käynnistämiensä johtamiskoulutusten myötä.
”kun se oli samaan aikaan se kauppatieteen opiskelu, niin se Balanced Scorecard
jo tuli sieltä Kaplanin ja Nortonin ajattelussa Balanced Scorecard läks tulemaan,
että se voi olla, että teoreettisesti jo sillon se tuli semmoseks tutuks käsitteeks
kattoo
tästä
asiakkaan
näkökulmasta
prosessia
ja
prosesseista
henkilöstökompetenssia, ja sieltä sitten on seurauksena kannattavaa toimintaa,
elikkä talousvaikutukset. Et se että miten se sit läks, kyl se varmaan oli niin, että
(henkilöstöjohtajan) myötä tää johtamiskoulutus käynnisty sit täällä laajana
invaasiona koko henkilökunnan ja luottamushenkilöstön välillä. Niin sitä kautta
tuli sitten tää budjetoinnin ja osavuosikatsauksen, että näitten neljän näkökulman
tämmöseen kuvalliseen esittelyyn, että mihin me ollaan menossa.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja välitti toimialan johtoryhmälle tietoa opista
muun muassa Talouselämä-lehden artikkelikopioiden kautta. Artikkelista löytyvät
Balanced Scorecard –diskurssin peruselementit: strategioiden vieminen käytäntöön ja
mahdollisuus mitata strategioiden toteutumista, taloudellisten mittareiden rinnalle eitaloudelliset mittarit, mittariston tasapainoisuus asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja
talousnäkökulmineen sekä innovatiivisuus ja suuntautuminen tulevaisuuteen.
”Tasapainoinen mittaristo, Balanced Scorecard, näyttää olevan johtamisen uusin
ismi.’Ei, ei ole. Se ei todellakaan ole muotivirtaus, vaan paljon enemmän’
Harvard Business Schoolin professori Robert S. Kaplan korjaa heti. …
’Aluksi oli kyse mittausjärjestelmästä. Sitten aloimme kehittää johtamismallia ja
nyt meillä on fundamentaalisesti uusi johtamisen filosofia’, Kaplan määrittää.
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Ydinidea on yrityksen vision ja strategian pukeminen käytännön mittareiksi,
joiden avulla johto voi seurata strategioiden toteutumista käytännössä. Nykyiset
rahamittarit kuten budjetti ja tuloslaskelma saavat rinnalleen asiakassuhdetta,
henkilöstön innovatiivisuutta sekä toimintaprosessien sujuvuutta kuvaavia
tavoitteita ja toteutumisen tunnuslukuja. Balanced Scorecard on siis yrityksen
strateginen ohjausmenetelmä, jonka tarkoitus on jalkauttaa strategia alas
organisaation tavoitteiksi ja toimiksi…Kaplanin tarkoittama fundamentaalinen
uutuus tulee siitä, että talousraportit perustuvat menneeseen aikaan.
Tasapainoinen mittaristo hahmottaa yrityksen kilpailukykyä nyt ja
tulevaisuudessa. ’Kokemus on osoittanut, että muut kuin taloudelliset tunnusluvut
kääntyvät ensin nousuun tai laskuun. Finanssit seuraavat perässä’, Kaplan
sanoo.” (Vihma , Talouselämä 25/98, 44 - 45).

4.3.2 Tasapainotetun tuloskortin diskursiiviset elementit
Tasapainotettu tuloskortti asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmineen oli
uuden johtamisopin keskeinen diskursiivinen elementti ja tekninen työväline. Opin
kääntäminen organisaation kielelle alkoi terminologian määrittelystä ja työvälineiden
muokkaamisesta organisaatioon sopiviksi.
Mittaristo ja sen näkökulmat
Tasapainotetun tuloskortin mittariston idea oli koota kaikki organisaation keskeiset
strategisten tavoitteiden toteutumista olemassa olevin reunaehdoin kuvaavat mittarit.
Alkuperäisestä Kaplanin ja Nortonin mallista poiketen sosiaali- ja terveystoimen
ensimmäisen mittaristoversion luonnoksessa (Kuvio 42) yhtenä näkökulmana oli
talouden,

prosessien

ja

rakenteiden

sekä

työkyvyn

ja

uudistumisen

lisäksi

vaikuttavuusnäkökulma (vrt. Ismo Lumijärvi 1999). Tässä vaikuttavuus korvasi
asiakasnäkökulman

(ei

talousnäkökulmaa

kuten

Lumijärven

kuntasektorille

muokkaamassa mallissa). Lähtökohtana oli organisaation kyky palvella asiakkaita.
Toimialajohtaja avasi vaikuttavuusnäkökulmaa ja tasapainotetun mittariston rakentamista
seuraavasti:
”Vaikuttavuus: Organisaation 5 – 10 keskeisintä, kuntalaisille suunnattuun
palvelukykyyn vaikuttavaa tavoitetta, jotka toteuttavat vision ja toimintaajatuksen linjauksia. Muihin näkökulmiin sisällytettävät asiat, toimenpiteet ovat
tasapainossa vaikuttavuusmäärittelyjen kanssa ja keskenään.”
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Ensimmäisessä mittariston luonnosversiossa tavoitetason saavuttamisen arviointiin oli
kehitteillä neliportainen arviointiasteikko ”parhaasta mahdollisesta” ”ei hyväksyttävissä
olevaan tasoon”.
”Tavoitetaso: Tavoitetila, jonka saavuttaminen on todettavissa ja mikä osoittaa
etenemistä strategian suuntaan. Esim. ns. käännepisteiden avulla
Paras mahdollinen (max)
Realistinen (real)
Huonoin hyväksyttävä (min)
Ei hyväksyttävissä oleva taso” (Sosiaali- ja terveystoimen arkistot)
Asiakasvaikuttavuus ja
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Kriittiset menestystekijät

Arviointikriteerit
tavoitetasot

.

.

STRATEGIAPERUSTA
Toiminta-ajatus, Visio

Prosessit ja rakenteet
Kriittiset me- Arviointikriteerit
nestystekijät
tavoitetasot









Sosiaalinen turvallisuus
Terveyden edistäminen
Kysyntää vastaava
sairaanhoito
Ennaltaehkäisevä toiminta
Kustannusten hallinta
Tiedon välitys
Järjestää/tuottaa itse
o jne…

Talouden ja resurssien
hallinta
Kriittiset me- Arviointikriteerit
nestystekijät
tavoitetasot

Nämä ehkä Uudistuminen
ja työkykyisyys
Kriittiset me- Arviointikriteerit
nestystekijät
tavoitetasot

Kuvio 42 Tasapainotetun mittariston ensimmäinen luonnos (Lähde: Sosiaali- ja terveystoimen
arkistot)

Mittariston toinen versio (Kuvio 43) tuli kuntaan yritysmaailmasta tulleen johtajan
mukana ja näkökulmiltaan tämä oli Kaplanin ja Nortonin alkuperäisen mallin mukainen.
Vaikuttavuudesta ei näin ollen tullut tasapainotettuun tuloskortiin erillistä diskursiivista
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elementtiä, vaan mittaristo rakentui asukkaiden, prosessien, kyvykkyyden sekä talouden
ja menestymisen näkökulmista.
Tulevaisuuden
kuva tästä
näkökulmasta
katsottuna

TALOUS JA MENESTYMINEN

ASUKKAAT

KYVYKKYYS
Näissä asioissa meidän
on ehdottomasti
onnistuttava, jotta
tulevaisuudenkuva
saavutetaan
Näissä asioissa
(mittarit)
onnistumme siinä,
missä on
onnistuttava

PROSESSIT
AIKAA ARVOKKAASEEN TYÖHÖN

Panostuksia,
joilla pyrimme
onnistumaan

Kuvio 43 Seitti BSC -sovelluksena (Lähde: Sosiaali- ja terveystoimen arkistot)

Seitin muodon saaneen BSC –sovelluksen lisäksi johto muotoili toiseksi työvälineeksi
strategiakartan. Siinä tähti kuvasi tulevaisuuden visiota, jonka saavuttamiseksi sitä kohti
kulkevat tekivät strategisia valintoja. Toiminta-ajatus, visio, strategiset askeleet ja
ympäristötuulet tulivat kuvatuksi samalla A 4-arkille.
”miun mielest se on niin kauheen helppo, kun yhdeltä ainulta A4:lta ja aika
kauniissa muodossa vielä näkee, mikä on miun suuri tehtäväni? Mikä on miun
tulostavote? Mitkä ympäristötuulet heiluttaa tätä tekemistä, saattaa vaikeuttaa,
antaa reunaehtoja ja niin poispäin? Missä arvomaailmas toimin? Mitä
kehittämistä itse kukin haluaa? Mitä ite sitoutuu panostamaan, mitä työnantaja
panostaa? Ja millä askelilla mennään kohti sitä tulevaisuuen kuvaa? Miust se on
ihan tämmönen niinkun, täydellinen tarina ihmisen työstä ja tekemisestä ja
tavotteista ja näkyy muutamalla sanalla yhessä paperissa. Sitte sitä syventävää,
jos haluaa tehä sen seitin eli Balanced Scorecard –tyyppisesti neljästä
näkökulmasta tarkastella vielä lähemmin tätä tavotetta, tehä sille mittareita ja
muita tavotteita. Niin sehän syventää sitä. Mut sitä mie en nää et sen seitin
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tekeminen tarttee mennä ihan jok ikisen ihmisen kohalle.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Uuden Balanced Scorecard –mallin ja strategiakartan rakentamisessa oli keskijohtoon
kuuluneen haastatellun mukaan ollut myös yliopistosta tulleita vaikutteita.
”hän oli varmaan tehny sen yhen korkeakoulun, yliopiston ihmisen kanssa.
Ainakin hänen nimensä, tai heiän nimet niis oli aikoinaan, kun tehtiin niitä isoja
rakenteita.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Tasapainotettu tuloskortti lupasi ratkaisuja ongelmakohtiin, jotka aikaisempien
johtamisoppien avulla olivat jääneet ratkaisematta. Näitä olivat strategioiden saattaminen
käytännön toimintaa ohjaaviksi tekijöiksi, muidenkin kuin taloudellisten tulosten
mitattavuus ja mittariston tasapainoisuus.
Mittariston tasapainoisuus
Tasapainoinen mittaristo ohjasi ajattelua visiosta kriittisiin menetystekijöihin ja sitä
kautta onnistumisen arviointikriteereihin ja mittareihin Tasapaino asiakas-, prosessi-,
henkilöstö- ja talousnäkökulmien kesken suuntasi huomiota jokaiseen näkökulmaan
erikseen mutta myös kokonaisuuden tasapainoisuuteen.
”…kattoo tästä asiakkaan näkökulmasta prosessia ja prosesseista
henkilöstökompetenssia, ja sieltä sitten on seurauksena kannattavaa toimintaa,
elikkä talousvaikutukset.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Lähtökohtana diskurssissa oli asiakas niin, että se mitä ja miten tehdään, ketkä ja
millaisella osaamisella tekevät ja mten paljon kaikki tämä maksaa perustuivat
asiakkaiden palvelutarpeisiin ja niiden täyttämiseksi laadittuihin strategioihin. Talouden
tasapaino tuli diskurssin mukaan sivutuotteena oikeiden asioiden tekemisestä oikein.
Strategioiden käytäntöön vieminen ja tavoitteiden saavuttamisen mitattavuus

Strategiakartta ja tasapainotettu tuloskortti työvälineinä olivat ne keinot, joilla diskurssin
mukaan käytännön toimintaa saatiin suunnattua strategisesta johdosta yksittäisten
työyksiköiden ja työntekijöiden tasolle asti strategioiden mukaisesti.

Strategisten

tavoitteiden mittaaminen ei-taloudellisin mittarein toi tavoitteiden toteutumisen
seurannassa ja arvioinnissa huomion kohteeksi muunkin kuin pysymisen talouden
asettamissa reunaehdoissa
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Diskurssi

teki

eroa

vanhoihin

johtamisoppeihin

tulevaisuuteen

suuntautumista

korostamalla. Aikaisemmin huomio seurannassa ja arvioinnissa oli kiinnitetty
menneisyyteen, kun oli seurattu menneestä kertovia, jälkikäteen saatavia talouden
tunnuslukuja ja toteumia. Nyt painopisteen tuli suuntautua tulevaisuuden visioihin ja
niihin innovatiivisiin, nopeisiin askeliin, joilla haluttu tulevaisuuden kuva on mahdollista
saavuttaa.

4.3.3 Tasapainotetun tuloskortin diskurssin rakentuminen
kontekstissaan
Tasapainotetun

tuloskortin

diskurssi

asiakas-,

prosessi-,

henkilöstö-

ja

talousnäkökulmineen rakentui alusta asti aikaisempien oppien, kuten tulos-, prosessi- ja
tiimijohtamisen sekä oppivan organisaation elementtejä sisältävänä johtamispuheena.
Tulosjohtamisen opit olivat johtamisajattelun ja –menetelmien pohjana: strateginen
johtaminen ja tavoitteiden asettaminen sekä niiden toteutumisen seuranta etukäteen
määriteltyjen mittareiden avulla.
”tässähän on näitä erilaisii johtamiskuvioita menny, hyvä, ettei parin vuoden
välein, mutta ilmastaanhan meillä edelleenki tulevaisuudensuunnitelmat
tämmösenä tavoittena ja keinoina. No nyt ne on niitä, puhutaan ehkä jostain
meiän tähtipoluista ja visioista ja strategioista, mutta miusta se on sisällöltään
suurin piirtein samantyyppinen asia, myö asetetaan joku tavote ja keinot, millä
myö niihin tavotteisiin päästään. Ei minusta se (=tulosjohtaminen) oo kaatunu
mihinkään, jonku mielestä se voi olla kaatunu… Termit on muuttunu, ym.”
(Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Johtamisajatteluun sedimentoitui myös kaiken aikaa uusien oppien elementtejä. Kunnan
virkamiesjohto toteutti poliittisten päätösten tuella 2000-luvun alkupuolella laajan
johtamisvalmennusohjelman, joka ajoittui useammalle vuodelle. Johtamisvalmennuksen
sinänsä voi tulkita jo yhdeksi johtamisopiksi (coaching). Sen keskeisiä diskursiivisia
elementtejä olivat johtajuuden korostaminen ja puhe kannustavasta johtajuudesta,
luottamuksesta, luovuudesta, henkisestä kasvusta, työntekijöiden ja työyhteisöjen
piilevien voimavarojen käyttöön saamisesta, itsensä johtamisesta sekä työn ja muun
elämän tasapainosta. Valmentajina oli tunnettuja suomalaisia alan ”guruja”, muun muassa
Esa Saarinen, Pasi Koivunen ja Riitta Saarikangas.
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Kaiken kaikkiaan johtamispuheessa painottuivat johtamista, henkilöstöä ja prosesseja
koskevat diskursiiviset elementit. Asiakkaat ja asukkaat mainittiin puheessa toiminnan
lähtökohtana, mutta johtamisopit eivät tuoneet tälle alueelle mitään diskursiivisesti uutta,
joka olisi suunnannut huomiota erityisesti asiakkaisiin. Oppiva organisaatio, tiimit, arvot,
kumppanuus ja verkostot rakensivat johtamisvalmennuksen kanssa tasapainotetun
tuloskortin henkilöstönäkökulmaa.
Prosessinäkökulmaan kerrostui uusia prosessiajattelusta kummunneita diskursseja.
Resurssijohtaminen oli jonkin aikaa keskeinen osa johtamispuhetta. Resurssijohtamisessa
korostuivat uudistusten nopea aikaansaaminen ja henkilöresurssien pikaiset siirrot. Muita
nopeita ja merkittäviä uudistuksia painottavia, prosesseihin liittyviä johtamisdiskursseja
olivat puhe tuottavuushypyistä, prosessien kiihdytyksestä ja kapeikoista. Kun huomio
kiinnitettäisiin prosesseihin, talouden hallinta tulisi sivutuotteena tehokkaammin
suunnattujen resurssien ja oikein kohdennetun toiminnan myötä.
”Näkökulma on toiminnassa ei rahassa. Menojen väheneminen on sivutuote, joka
syntyy huomattavasti olennaisemmasta tekemisestä.” (Julkaisu 2)
Vanhoissa ja uusissa johtamisdiskursseissa oli elementtejä, jotka näyttäytyivät osittain
keskenään ristiriitaisina. Tällaisia olivat muun muassa mitattavuus ja (muutoksen)
hallinta versus mittaamisen tarpeettomuus, nopeasti muuttuva maailma ja mahdottomuus
hallita muutosta.
”..kun maailma ei toimikaan totutulla tavalla pelkästään järjen tasolla, halutaan
epävarmuus ja epävakaus pikaisesti pois. Tehtävä on annettu johtajille ja
keskijohdolle. Järjestystä on yritetty saada aikaan tulosjohtamisella,
laatujärjestelmillä ja mekaanisella prosessien kehittämisellä. Kun mikään ei
tunnu auttavan, on esimiehille annettu yhä uusia vastuita arvojohtamisen ja
viestinnän alueilta. Tavoitteena on palauttaa uudistunut, mutta entisellä tavalla
hallittavaksi järjestäytynyt maailma. Hallintokulttuuri on saatava entiselleen!
Kun saamme sen taas kohdalleen, näyttäytyy maailma taas yhtä rauhallisena kuin
ennenkin. Usko siihen, että hallintokulttuurilla ja johtamisella on voima palauttaa
asiat entiseen turvalliseen tilaan, kasaa kohtuuttomasti vaatimuksia esimiesten ja
johdon harteille. Ei siksi, että he olisivat taitamattomia, vaan siksi, että tehtävä on
maailman muututtua yksinkertaisesti mahdoton” (Julkaisu 2)
Hallinta ja mitattavuus jäivätkin tasapainotetun mittariston muotoutuvassa diskurssissa
taka-alalle ja huomio suuntautui uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen.
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Tarkastelen seuraavaksi ´johtamispuheen uusia diskursiivisia elementtejä sekä uusien ja
vanhojen johtamisdiskurssien sedimentoitumista tasapainotetun tuloskortin diskurssiin.
Arvot
Arvot johtamiskulttuurin perustana ja strategisen suunnittelun sekä johtamisen
lähtökohtana olivat tasapainotetun tuloskortin ajalla keskeinen osa johtamisdiskurssia.
Arvot eivät olleet 2000-luvun tulokas, mutta niitä ei välillä korostettu niin vahvasti. Jo
tulosjohtamisen kaudella arvot sisältyivät strategisen suunnittelun ja toteutuksen
lähtökohtiin:
”Kun tavoiteltavista tuloksista on sovittu, keinojen suhteen vallitsee
toimintavapaus. Rajoina ainoastaan työyhteisön arvot ja strategiat toisaalta ja
käytettävissä olevat valtuudet ja voimavarat toisaalta.” (Konsulttiyritys A,
koulutusmateriaali)
Arvot kuvattiin nyt pysyvyyden ja luottamuksen tuojina jatkuvassa muutoksessa sekä
johtamista ja käytäntöä ohjaavina voimina.
”Arvot toimivat reimareina edetessämme kohti tulevaisuudenkuvaa. Kun
tulevaisuudenkuva saattaa ympäristötuulissa heilua ja joiskus muuttua aivan
toiseksikin, on johdon pystyttävä muuttamaan suuntaa nopeasti. Jos ihmisillä ei
ole mitään pysyvää, mihin luottaa, tulee johtamisesta helposti epäloogista ja
poukkoilevaa hälläväliä-johtamista. Arvot ovat se perusta, jonka pohjalta voidaan
luoda yhteiset pelisäännöt ja jotka tuovat turvallisuuden muuttuvissa tilanteissa.”
(Julkaisu 2)
Käytännön arjessa innovatiiviset ratkaisut ja nopeat päätökset herättivät henkilöstön
keskuudessa luottamuksen ja turvallisuuden sijaan myös vastapuhetta epäluottamuksesta
ja turvattomuudesta. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin päätöksiin
näyttivät kaventuneen. Tässä muun muassa johtamisvalmennusten, arvojohtamisen ja
tiimijohtamisen luottamuksen ja yhdessä tekemisen puheet näyttäytyivät ristiriitaisina
nopean, keskitetyn päätöksenteon kanssa. Jotkut lähijohtoon kuuluvat kuvasivat arvoja
kliseinä ja kulisseina, joiden takana toiminta oli toisenlaista.
”Mm kyllä se vaan niin on että useasti tuntee, miettii, että onko tää juuri sen
arvomaailman mukaista toimintaa kuin mitä julkisesti kirjotetaan tai jotkut
julkisesti roikkuu seinällä… isot julisteet niin, kyl se korulauseelta ajoittain
tuntuu. Ja ennen kaikkea mun mielestä se, että kun valitaan linjoja, jos siit
joudutaan poikkeemaan, niin se asia avoimesti kerrotaan ja kerrotaan syyt ja
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miks on menty ja seuraukset sitte mahdollisesti kannetaan yhdessä.” (Haastattelu,
lähijohtoon kuuluva)
Kumppanuus
Vuosien 2002 sekä 2003 talousarvio- ja suunnitelmadokumenttien teksteissä on linjattu
johtamiskulttuurin kohdalle, että johtamisessa tavoitellaan kumppanuusjohtajuutta.
Diskurssi kumppanuudesta ilmenee tässä organisaation sisäisenä, henkilöstön sekä
luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon välisenä yhdessä tekemisenä, ”todellisena
kuulemisena” ja samaan suuntaan kulkemisena tavoitteiden saavuttamiseksi.
”Johtamisessa tavoitellaan kumppanuusjohtajuutta, jossa yhteisen tavoitteen
saavuttaminen on omassa roolissaan kaikkien toimijoiden asia –
luottamushenkilöjohdon, esimiesten ja koko henkilöstön. Tavoitteenamme on
Suomen huippuluokkaa oleva
- rohkea ja asiantunteva päätöksenteko
- todellinen kuuleminen osallistumisessa
- yhdessä tekemisen ilmapiiri ja
- kyky strategisiin valintoihin (tehokkain ja taloudellisin).” (Talousarvio
2003, 2002 )
Tutkimusaineistosta ei löytynyt kumppanuuspuhetta, joka olisi viitannut yksityisiin
palveluntuottajiin.
Vuoden 2004 talousarviotekstissä kumppanuusjohtamista ei enää mainita eikä se näytä
saaneen konkreettista sisältöä. Toisaalta kumppanuus merkityksellistyi samaksi asiaksi
kuin verkostojohtaminen ja yhteistyö.
”En mä oikein tajua semmosta, suoraan sanoen. Kumppanuusjohtajuus.. Tää on
just näitä termiä jotka on.. jotka, en mä tiedä siis, munkin johtaminen oli sosiaalija terveystoimessa kumppanuusjohtamista koko ajan mielestäni, koska mä oon
hallintoihminen ja mulla on siinä asiantuntijat pöydän ääressä ja me voidaan
niitä asioita puida, kumppanina. En mä muuta sillä, mitä se sitten muuta vois
olla. Ja sama kun verkostojohtaminen. Sekin on sitä samaa. Niin kun sanoin tossa
alussa, niin täs on just näitä termiä, ja samasta asiasta on koko ajan kysymys,
puhutaan vaan vähän erilaisilla termeillä… sehän on yhteistyötä.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
2000-luvulla luottamushenkilö- sekä virkamiesjohdon keskusteluissa ja selvitystyön alla
oli tiiviimmin organisoitu yhteistyö naapurikuntien kanssa. Tässä tasavertaisen
kumppanuuden ja luottamuksen saavuttaminen osoittautui vaikeaksi ja suunnitelmat
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kariutuivat. ”Ikivanha epäilys naapurikunnan suuntaan” toi historian mukaan
nykyhetkeen ja tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon.
”…ja mä tiedän, että tässäkii noin puolet poliitikoista on sitä mieltä, et ei ikinä se
meistä johdu, se johtuu noista (naapurikuntalaisista).” (Haastattelu,
luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
”Siinä ei vaan löytyny semmosta riittävää yhteistä luottamusta. Elikä se ikivanha
epäilys (naapurikunnan) suuntaan, se nous siinä sitten pintaan. Ja miun mielestä
sille hankalaan hetkeen, että kun oltiin hyvin lähellä saavuttamassa jo näitten
työryhmien näkemyksiä.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Prosessien kiihdyttäminen
Prosessijohtaminen,

tiimijohtaminen

ja

oppiva

organisaatio

olivat

eläneet

johtamispuheessa muutaman vuoden rinnakkaisina diskursseina, mutta alkaneet
vähitellen

lomittua,

saada

merkitystä

ja

löytää

paikkaansa

johtamisajattelun

kokonaisuudessa. Eräs haastatelluista totesi, että prosessijohtaminen ”on oikeesti lähteny
käyntiin

vasta

2000-luvulla”

(Haastattelu,

keskijohtoon

kuuluva).

Prosessien

kiihdyttäminen, resurssijohtaminen, puhe tuottavuushypyistä ja kapaikkoajattelu tulivat
johtamispuheeseen uusina, prosessien uudistamiseen ja parantamiseen liittyvinä
diskursseina.
Prosessien kiihdyttäminen nousi uudeksi puhetavaksi nopeita toimintatapamuutoksia
haettaessa. Kiihdytyspuhe lähti ylimmästä johdosta ja sen ydinteesejä olivat: nopea
toteuttaminen suunnittelun ja valmistelun asemesta, uusien ratkaisuvaihtoehtojen esille
saaminen ja tasavertaiset osallistumismahdollisuudet.
”Mie näkisin sitä, että se on niinkun.. asioitten tekemistä ja toimeenpanemista,
sen sijaan, että niitä niinkun.. suunnitellaan, tehdään niinkun suunnitelmia
suunnitelmien vuoksi, minkälainen kulttuuri kuntaorganisaatiossa aika pitkälti on
ollut.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Prosessien kiihdyttämisen ”rakenteisiin” kuuluivat, kiihdytysryhmä ja kiihdytysklinikat.
Kiihdytysklinikat toimivat koulutusten ja tapahtumien yhteydessä – käytännössä ainakin
johtamisvalmennustilaisuuksissa. Henkilöstölle ja lähijohdolle diskurssi jäi kuitenkin
vieraaksi.
”En mie tiiä ihan konkreettisesti, et oonks mie ollu missään ihan, mikä on ollu
sellasella nimellä, että prosessin kiihdytys, en varmaan, en. En muista, miulla on
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ehkä huono muisti. Muistaa jonku asian, mutta en minä kyllä nyt muista, miulla
tulee mieleen vaan (-) ja prosessinkiihdytyspiste jollain verkkopäivillä, mutta en
tainnu vierailla siellä, muistaakseni, kiihdyttämässä yhtään mitään.”
(Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Ylimmän johdon keskuudessa diskurssi oli puolestaan saanut sisällön ja merkityksen
tehokkaana toimintatapana.
”Kiihdytyksiä on tehty paljon, niiden tuloksena keskussairaalajonot on purettu ja
saatu aikaan yli puolen miljoonan euron säästö vuositasolla. (-) on avattu
asukkaille, hammaslääkärivirat ovat täynnä, lääkäriopiskelijoita on sanghaiattu
(-) ja monta asiaa on turvallisemmin, tehokkaammin ja asiakasystävällisemmin.
Kiihdytyksissä henkilöstön ideoita on saatu käyttöön, mutta kyllä se on välillä
uskomattomasti ja uskomattomia tunteita herättävää puuhaa.” (Julkaisu 2)
Prosessien kiihdyttämisen diskurssi muuttui resurssijohtamiseksi. Muutos oli tarpeen
lähinnä diskurssin alla tapahtuneen toiminnan oikeuttamiseksi. Resurssijohtamisesta
tulikin lyhyen aikaa voimakkaasti esillä ollut ja kontekstiaan rakentanut diskurssi.
Resurssijohtaminen
Resurssijohtamisessa keskeistä olivat hallintokuntarajat ylittävä prosessien tarkastelu,
nopea päätöksenteko ja toimintatapojen merkittävä uudistaminen. Ylin johto otti
resurssijohtamisen toimintatavaksi nopeassa aikataulussa vuonna 2004. Seuraavan
vuoden talousarviotekstissä (v. 2005) resurssi- ja prosessijohtaminen olivat yhtenä
kunnan kuudesta toimintapolitiikasta organisaation kyvykkyyden, konsernipolitiikan,
kestävän kehityksen, lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen ja demokratian laadun
ohella. Resurssijohtamista oikeuttavia diskursseja olivat:
1. Toiminnan tehostaminen resurssit oikein kohdentamalla
2. Strategisten linjausten toteuttaminen suuntaamalla niihin riittävät resurssit
3. Mahdollisimman suuri asukashyöty uusien toimintatapojen kautta
Mikään näistä ei ollut puheena ja tavoitteina sinänsä uutta, mutta nyt niihin haettiin
ratkaisuja laajempia kokonaisuuksia koskettavien, nopeiden palvelurakenne- ja
toimintatapauudistusten kautta.
”Resurssijohtamisessa etsitään uusia palvelurakenneratkaisuja ja toimintatapoja
tavoitteena tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman suuri
asukashyöty. Näkökulma haetaan (kunnan) kannalta kokonaistehokkuutta
osaoptimointia välttäen. Onnistuneen resurssijohtamisen edellytyksenä on vahva
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yhteinen tahtotila tulevaisuudesta, vain sen ohjaamana voidaan resurssit
kohdistaa oikein.” (Talousarvio 2005)
Resurssijohtaminen ei ollut oppi, josta olisi järjestetty koulutustilaisuuksia. Ylin johto ei
lähtenyt avaamaan käsitettä ja sen merkitystä laajemmin organisaatiossa. Käsitteenä ja
sisällöltään se jäikin suurimmalle osalle henkilöstöä sekä lähi- ja keskijohdon esimiehiä
melko vieraaksi.
”No sekinhän oli semmonen sana, joo, sitäkinhän tääl harrastettiin. Mie en oikein
päässy siihen ihan selville, et mitä se sit tarkotti.” (Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
Luottamushenkilöille

resurssijohtaminen

terminä

tuli

tutuksi

viimeistään

päätöksentekoprosessissa, jossa nimettiin resurssijohtaja.
”Sitä tarvittiin semmoseen kehitykseen, että kun väistämättä oli edessä se, että
…palveluksessa on liikaa henkilökuntaa. Tässä merkityksessä sitten N.N. nimettiin
resurssijohtajaks. Ja hänelle annettiin hyvin laaja, tai sanosko suorastaan vahvat
valtuudet, toimialojen johdon kanssa. Ja ikään kuin opastaa heitä ja.. väärin
sanoo, että potkii heitä eteenpäin, mutta tuupata eteenpäin niissä ajatuksissa, että
miten resurssit oikein jaetaan. Ja siihen liitty se, että ei mitään irtisanomisia eikä
muita tämmösiä. Eläkeputkeen sitten ihmisiä niin paljon kun oli mahollista. Ja
kunnanhallitus anto luvan jopa siihen, että tämmösiä tietynlaisia pakkosiirtoja
ihmisille toimialoilta toiselle. Missä tarvittiin, missä ei tarvittu ihmisiä. Ihmisten
sijoituksia pyrittiin tälleen, tai onnistuttiinkin aika paljon ohjaamaan. Ja siihen
liitty sitten myöskin ihmisten vapaaehtoinen koulutus, jota kunta tuki
voimakkaasti.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Resurssijohtamisen ydintä olivat voimavarojen vapauttaminen ja ohjaaminen kunnan
strategioiden toteuttamiseen: ”Johtamalla on kyettävä ohjaamaan ja vapauttamaan
resursseja (kunnan) strategioiden toteuttamiseen” (Talousarvio 2004). Puhe resurssien
suuntaamisesta strategisiin hankkeisiin löytyy sinänsä jo tulosjohtamisen ajalta:
”Kaksi vuotta sitten syntyi yhteisymmärrys, että päivähoito (kunnassa) pannaan
kuntoon. Samanaikaisesti hyväksyttiin nk. Terveen talouden tunnusluvut. Kun
päivähoitoon ohjattiin lisää varoja, merkitsi se kaikille muille niukkuutta ja
sopeutumista. Pää voimavarojen strategioiden mukaisille painotuksille oli
avattu.” (Julkaisu 1)
Samoin 1990-luvun jälkipuolen teksteissä puhuttiin strategisten hankkeiden resurssoinnin
ensisijaisuudesta:
”Tehokas sopeuttamispolitiikka edellyttää, että toimintojen taustalla olevat
perusasiat ovat kunnossa. Näiden perusasioiden kuntoon saattamiseen liittyviä
hankkeita kutsutaan strategisiksi hankkeiksi, jotka toimialojen tulee rahoittaa
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annettuihin kehyksiin sisältyvänä ”päältä” eli jostain muusta säästäen.”
(Talousarvio1997, 22)
Resurssijohtaminen heijasti uskoa keskittämiseen ja isompiin yksiköihin. Tämä
keskittämispuhe oli ollut vallalla 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Keskittäminen eteni
puheeksi yksiköiden ja toimialojen yhdistämisestä sekä kumppanuuspuheeksi palvelujen
tuottamisesta alueellisesti suuremmalla, usean kunnan käsittävällä alueella.
”…hänen pitäs ottaa sit viel enemmän roolii ja kattoo tää toimialojen määrä,
mistä hän nyt on puhunukin, et todennäköstähän se on, et 2009 alusta on kolme
toimialaa. Et siihen mennään, et siinäkin kuiteski se hallinto, ainakin tää
luottamushenkilöhallinto, niin tietysti se sitä myös tää tämmönen
virkamieshallintokin vois vähän pienetä vielä..” (Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
Resurssijohtamiselle oli aikaisempien johtamisdiskurssien tapaan tyypillistä kuvata
olemassa olevaa tilannetta jäykkänä ja staattisena kun taas uusi tapa toimia toisi
joustavuutta ja dynaamisuutta.
”Tää resurssijohtaminen oli silleen tärkee, että siinä saatiin tää, sanosko ihan
oikeesti vanhentunu, lukkiutunu työpaikka-asema. Et ”minä oon tässä ollu 30
vuotta ja tää on minun työtä ja en lähe mihinkään”. Tää onnistuttiin siinä
purkamaan aikalailla hyvin. Mutta siitä seuras, tai en mie tiiä seurasko siitä
mitään erityisempää. Mutta oli siinäkin omat kitkansa, että kaikki toimialajohtajat
eivät tykänneet siitä, että keskushallinnosta tulee henkilö, joka kertoo heille, et
mitä heijän pitää tehä. Ei se ihan kivutonta ollu. Mutta kuitenkin se tulos oli
kohtuullisen hyvä.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Resurssijohtaminen sai resurssien uudenlaisen kohdentamisen ohella säästämisen ja
karsimisen merkityksen.
”Jonkun verranhan sitä tehtiin … että sillä lailla resurssijohtamista, et olemassa
olevia resursseja käytetään toisella tavalla tai toisessa kohteessa. Tämmosenä mä
sen käsitin, mut et sitten se meni jo sitten siinä vaiheessa kun enää tämmösiä
siirtoja oli erittäin vaikea tehdä, niin sitten se tuli vastaan se euro, että pitää
karsia, karsia, karsia. Siinä tuli se karsimisen leima pitkälti tuohon. Mut hyvää
sinänsä minusta täs oli ihan.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Resurssijohtaminen

ei

soveltunut

kunnalliseen,

demokraattiseen

päätöksentekojärjestelmään, vaikka luottamushenkilöjohto katsoikin kokonaisuuksien
johtamiselle olevan tarvetta. Resurssijohtaminen henkilöityi liikaa resurssijohtajaan ja
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luottamushenkilöt

alkoivat

puhua

vallankäytön

uudesta

kanavasta

sekä

resurssijohtamisesta epävirallisena hallintojärjestelmänä.
”Resurssijohtaminen saa pian pelisäännöt. …valtuusto haluaa määritellä vallan
ja vastuun rajat uudelleen. Demariryhmän puheenjohtajan mielestä (kunnassa) on
nyt
virallinen
ja
epävirallinen
hallintojärjestelmä.
Resurssijohtamisesta
on
syntynyt
vallankäytön
toinen
kanava.
– Tämä ei ole kestävä tilanne. Vastuun kantajat katoavat, jos valtaa käyttää joku
muu. Epäselvästä järjestelmästä on päästävä jo henkilöstön oikeusturvankin
vuoksi. Hallintoa tulee selkeyttää…Hän ei kiistänyt, etteikö resurssijohtamista
tarvittaisi.” ( Paikallinen sanomalehti 24.5.2005)
Vallan keskittyminen ja henkilöityminen synnytti myös puhetta mielistelystä ja kahden
kerroksen väestä.
”Ja mä pidän sitä valitettavana, silleen, että mä en uskalla olla nyt eri mieltä,
koska mä havittelen tätä osastopäällikön tai jonku muun vastaavan virkaa
jatkossa. Täähän on aina ollu niinkun tämmönen. Sillon, kun valta on yksissä
käsissä, niin sillon täytyy olla vallanpitäjän puolella päästäkseen eteenpäin ja se
johtaa ongelmiin.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Resurssijohtamisen kautta saatu tehokkuusparannus näyttäytyi henkilöstön keskuudessa
heidän ”selkänahastaan” otetulta työtahdin tiukentamiselta ja palvelutason laskulta.
”Tiukennusta sille asiakkaalle minusta oikeestaan on tuonu. Jos aatellaan
resurssijohtamista ja muuta, niin resurssit on vedetty meistä. Tietysti rahatkin on
ollu siinä yhtenä tekijänä mukana ja tämä alueen tilanne, mut et kuitenki tuntuu,
et entistä tiukemmalle menee. Et me on koko 90-luku säästetty, säästetty, säästetty
ja vielä pitäs vaan jostain polkasta joku, nytki ku tontti laajenee. Ei meillä oo
tykätty näist johtamisista, et tavallaan ne ei oo tuonu meistä mitään hyvää
asiakkaalle, sinällänsä, eikä nyt ainakaan meillekään niin kauheesti.”
(Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Tuottavuushypyt
Kunnanjohtajalla oli visio julkisen sektorin murroksesta ja radikaalista uudistumisesta.
Hän puhui tuottavuushyppyjen aikaansaamisen välttämättömyydestä 1990-luvun
loppupuolelta alkaen. Tuottavuushyppyajattelulla oli yhtymäkohtia prosessien radikaalin
uudistamisen diskurssiin sekä tietoteknologian kehittymiselle asetettuihin odotuksiin
merkittävistä tehokkuusparannuksista.
”Edessä on julkisten palvelujen tuottavuushyppy, siirtyminen teollisen ajan
rakenteista ja toimintatavoista informaatioajan toimintamalleihin. Suomessa vain
vientiteollisuus ja finanssimaailma ovat jo käyneet läpi tämän murroksen.
Julkihallinnossa se on käsissä.” (Talousarvio 2002, 11)
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Keinoina diskurssiin sisältyi uusien palvelujen tuottamistapojen löytäminen ja näiden
seurauksena tuottavuuden nopea nousu. Tukipalveluissa uskottiin käytännön sovelluksien
mahdollisuuksia

löytyvän

helpoimmin

ja

tukipalvelujen

prosessiuudistuksia

haastateltavat tulkitsivat myös tällaisina merkittävinä tuottavuushyppyinä.
”Kyllä hän oikeessa oli, mutta tietysti tää tuottavuusjuttu, mikä tuli (hänen) yheksi
johtavaksi ajatukseksi, tuottavuushyppy, joka tarkottaa just tätä, että se ei
välttämättä oo pieniä askelia vaan voidaan kerralla tämmönen epäjatkuvuus
synnyttää, elikkä tehdään dramaattinen tehokkuuden kasvattaminen
organisaatiossa. Niin se ehkä ei sit kuitenkaan, se ei voi ihan lähtee
todennäkösesti terveystoimessa ja koulutoimessa ihan näistä, mutta tämmösissä
tukipalveluissa se on mahdollista, niinku myö sit se toteutettiin.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Sosiaali- ja terveystoimessa diskurssia sekä kyseenalaistettiin että siihen uskottiin.
Toimialajohto puhui tietotekniikan käyttöönotosta ja innovatiivisesta soveltamisesta jo
1990-luvun puolivälissä mahdollisuutena, joka voi mullistaa koko toimialan prosessit ja
rakenteet tulevina vuosina. Kun tieto liikkuu, asiakkaiden ei tarvitse mennä aina
fyysisesti vastaanotolle. Terveydenhuollon palveluja voidaan tuottaa kotiin etäyhteyksien
ja

–diagnostiikan

avulla.

Sähköisiä

konsultointimahdollisuuksia

käytetään

erityisasiantuntemusta vaativissa tapauksissa niin, ettei asiakasta tarvitse aina lähettää
asiantuntijan luo. Vaativat operaatiot keskittyvät entistä enemmän huippuosaamisen
varmistamiseksi ja niin edelleen.
”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuolto on maailma, jossa ihmisten sijasta
liikkuu informaatio. Nykyinen ajattelumalli hoidon porrastuksesta mullistuu.
Tutkimukset tehdään kotona tai kotipaikkakunnalla. Diagnoosit voidaan jossain
tapauksessa tehdä vaikkapa ulkomailla. Konsultoinnin avulla perustasolla
voidaan tehdä nykyistä vaativampia operaatioita. Todella vaativat operaatiot
tehdään kuitenkin yhdessä tai kahdessa paikassa Suomessa. Useimmat
keskussairaalat joutuvat etsimään itselleen uuden roolin…Tietotekniikan
lisääntyvät mahdollisuudet tulevat mullistamaan SOSTER-palvelujärjestelmän. …
Vuoteen 2005 mennessä päätelaite on jokaisella työssään liikkumaan joutuvalla
SOSTER-ihmisellä. Järjestelmällä kyetään siirtämään viestejä, puhetta, dataa ja
kuvia. Järjestelmä sisätää ominaisuuksia, joiden hyödyntämistä ei vielä osaa
täysin hahmottaa. Ominaisuudet tulevat kuitenkin johtamaan myös perustason
SOSTER-työssä innovatiiviseen hyppäykseen.” (SOSTER visiot –paperi, 3.3.97)
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Sosiaali- ja terveystoimen lähi- ja keskijohto pitivät tuottavuushyppyajattelua omassa
toimiympäristössään epärealistisena ainakin prosesseja viilaamalla.
”Sikäli, jos mie ymmärrän, mitä se asia tarkottaa, niin mie en piä sitä kovinkaan
realistisena, ainakaan niillä alueilla, missä mie toimin, niin voiaan saaha mitään
sellasta oikeeta realistista tuottavuushyppyy aikaseksi. On tässä kaikennäkösiä
prosesseja viilattu ja yritetty saaha sujuvammaks ja varmaan on saatukin, mutta
sellasia ihan oleellisia, tai semmosia kovin suuria, niin en usko.” (Haastattelu,
lähijohtoon kuuluva)
Sosiaalitoimen asiakkaiden kohdalla esimiehet korostivat erityisen tärkeänä pitkän
aikavälin vaikutusten huomioimista nopeita tuottavuushyppyjä haettaessa. Tässä taustalla
heijastui pelko säästötoimenpiteistä, joiden vaikutukset pitemmällä tähtäyksellä arvioitiin
negatiivisiksi.
”Kyllä kun näistä tuottavuushypyistä on puhuttu, niin kyllä sitä jotenkin on pakko
ajatella, että… että se tuntuu todella niinkun epärealistiselta ajatella, että täällä
sosiaalitoimessa niin ois löydettävissä jotain semmoisia temppuja tai
innovaatioita tai ratkaisuja, joilla niinkun nopeasti saataisiin jotain niinkun
aikaan, niin.. tämmönen tuottavuus ja taloudellisuus nopeasti.. tämmösiä nopeita
vaikutuksia, aikaan. Pikemminkin siinä on se riski, että siinä tehdään semmosia,
semmosia säästöjä, joilla itse asiassa onkin sitten vähän pidemmällä aikavälillä
niin epätaloudellisia vaikutuksia että tehään tämmösiä lyhytjänteisiä huonoja
ratkaisuja.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Kapeikkoajattelu (TOC, Theory of Constraints)
Kapeikkoajattelun kehittäjä Eli Goldratt luennoi TKK Dipolissa Theory of Constraints seminaarissa

lokakuussa

2004.

Tutkimuksen

kohdeorganisaation

ylimmästä

ja

keskijohdosta seminaariin osallistui useampi henkilö. Persoonallista ilmaisutapaa
käyttäneen puhujan sanoma tarjosi vastausta ajankohtaiseen johtamisen haasteeseen,
julkisen palvelutuotannon tuottavuuden nostamiseen. Kunnan ylin johto arvioi opin
soveltamisen alkavan omassa kunnassa välittömästi. Kapeikkojen etsimisessä ei enää
riittäisi

oman

organisaation

sisäisten

prosessien

tarkastelu,

vaan

yhteistyö

erikoissairaanhoidon ja lähikuntien kanssa tulisi olemaan olennaista:
”Yritysesittelyssä esille tulleet ajatukset ja toimenpiteet soveltuvat hyvin myös
julkiselle puolelle. (Kunnanjohtajan) mielestä alhainen tuottavuuskehitys on koko
julkishallinnon vitsaus. – Se on uhkaamassa koko hyvinvointiyhteiskuntaa. Siksi
tarvitsemme nopeasti vaikuttavan muutosprosessin. Tähän tarpeeseen (hän) uskoi,
että kapeikkoajattelun soveltaminen käynnistyy (kunnassa) ilman juhlallisia
valtuustokäsittelyjä. – Useimmissa kunnissa on toimialajohtajilla täydet valtuudet
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tehdä tarvittavat muutokset, mutta perinne ja poliittinen mielenkiinto johtavat
loputtomaan päätöksentekoketjuun. – Mutta: kun on näyttöjä, syntyy päätöksiä.
Tärkeätä on ottaa ammattiosastot ja ao. ihmiset mukaan heti alusta kuten Eli
Goldratt tänään moneen kertaan painotti. (Kunnassa) kipeimmin uudistusta
kaipaa sosiaali- ja terveydenhoidon toimiala. Terveyskeskukset ovat jo syynissä.
Seuraavana tulevat sairaalat – keskussairaala mukaan lukien. Yhteistyö
naapurikuntien kanssa, jotta voimme nähdä löytyykö sieltäkin kapeikkoja…”
(Tiedote, TKK, Dipoli,
http://www.dipoli.tkk.fi/dipoli_info/jutut/20041020_coldratt.html. [viitattu
21.09.2007])
Kapeikot

-diskurssissa

keskeistä

oli

se,

että

kapeikot

määräävät

prosessin

kokonaissuorituskyvyn ja että kapeikkojen tunnistaminen on suorituskyvyn nostamiselle
ensisijaista.
”että nimenomaan läpimenoa lisäämällä täytyy tunnistaa kapeikot elikkä ne
pullonkaulat, joissa tavallaan se homma jostakin syystä pysähtyy, elikkä siel
syntyy odotusaikaa.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Kapeikkoajattelua soveltamalla voidaan diskurssin mukaan organisaation tulostasoa
nostaa merkittävästi lyhyessä ajassa. Tässä liiallinen yksinkertaistaminen ja suora
tavaratuotannon ja palvelutuotannon vertaaminen herätti kuitenkin varautuneisuutta.
”Mutta …, että se toiminto on teollista tai jotakin tavaraa tai tämmöstä tuottava,
jolloin tämmösen kapeikon löytäminen varastoista on.. Että taas tähän
julkissektoriin kun sitä lähetään soveltaan niin, palvelussa kun ei oo varastoja
olemassa, se syntyy suoraan kohtaamisessa, elikkä melkein tää Grönroos, tätä
palvelun problematiikkaa tuonu. Et se täs on, että nää kaikki kapeikkoajattelut ja
nää niin, ehkä täs on ollu kun on liikaa lukenu näitä niin, nyt alkaa jo tulla
semmonen varovaisuus näihin että, se pitää pikkusen harkita kuitenkin…”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Seuraavaan kuvioon (Kuvio 44) on koottu tasapainotetun tuloskortin sateenvarjon alle
kerrostuneita johtamisdiskursseja.
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TULOSORGANISAATIO
Tasapainotettu tuloskortti (BSC)
TALOUS JA MENESTYMINEN
Tulosjohtaminen
ASUKKAAT

ABC

BM

HENKILÖSTÖ
Tiimit
Kumppanuus

Arvot
Johtamisvalmennus
Laatu

Oppiva organisaatio,
uudelleen ajattelu

Tuottavuushypyt
Kapeikot
Resurssijohtaminen
BPR
Prosessien kiihdytys

PROSESSIT
AIKAA ARVOKKAASEEN TYÖHÖN
Kuvio 44 BSC aikaisempien ja uusien johtamisdiskurssien ”sateenvarjona”

4.3.4 Tasapainotetun tuloskortin diskurssi kontekstinsa rakentajana
Työvälineiden ja dokumenttien esitystavan uudistuminen
Tasapainotetun tuloskortin ajalla johtamisen työvälineet, dokumenttien esitystapa ja
muotokieli uudistuivat. Kehityskeskusteluissa oli käytetty tulosjohtamisen ajalla
omaksuttuja lomakkeita ja talousarvion esitystapa oli pysynyt vuosia hyvin samanlaisena.
Nyt tasapainotetun tuloskortin näkökulmat jäsensivät näiden dokumenttien rakennetta ja
ulkoasua.
”Sehän oli niin kun aika helppo tai semmonen helppo väline, et siel voitiin niin
kun se viiä sit, et oli ensin koko (kunta) ja sit oli siel toimialaa ja sit mentiin siel
vastuualueisiin ja työyksiköihin ja ihan sinne omaan pieneen työyksikköön
saakka, niin voi tehä sen tulevaisuuden kuvan, ja sitten kun tää oma niin kun
henkilökohtanen tulevaisuudenkuva tai tää kehityskeskustelupohja meni siihen
samaan systeemiin.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
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Uudet työvälineet olivat käytössä laajasti strategisesta johdosta tulosalue-, yksikkö- ja
henkilöstötasolle asti. Mittarien määrittäminen niin, että ne mittaisivat asetettujen
tavoitteiden

toteutumista,

oli

kuitenkin

edelleen

ongelmallista.

Tavoitteiden

saavuttamisen seuranta ja arviointi asetettujen mittareiden kautta ei näyttänyt myöskään
käytännössä toteutuvan niin, että asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmista
asetetut mittarit olisivat kytkeytyneet toisiinsa.
”mä oon joskus jopa kattonut niitä mittareita se on hirveen tärkeitä mittareita
usein sen toiminnan kautta, et mitkä syö rahaa tai muuta resurssia, et siel on
sellasia mittareita, mut sit kun mä katon niitä mittareita joskus erillisenä ja sitten
taas sitä tähtikuvioo, niin joskus jää sellainen tunne että, onks ne ihan erillisii
elääks ne omaa elämäänsä, että onks ne niinkun onks niitä pohdittu oikeesti sen,
et sitä kautta saahaan seuranta toteutettuu vai onks se että tehään uus tällä
hetkellä niinkun, elävä tähtikuvio siihen ja katsotaan ne ja sitten ei aina
muistetakaan tarkistaa, että vastaskos nää mittarit sitä, vaan edelleen seurataan
niitä tiettyjä suureita tai jotain muuta siellä, jotka kuitenkin hyvin palvelee sitä
usein sitä organisaatioo, et sitä en tarkoita, mut.. semmosia asioita nytkin kun
katteli tossa ihan vähän aikaa yhtä tähtikuvioo ja sen mittareita niin katoin, et
mitenhän nää liittyy yhteen. Varmaan liittyy, mut en osannut kattoo.”
(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Tulosjohtamisen yhtenä ongelma oli aikanaan ollut ”paperitujo” eli työvälineiden ja
menetelmien nouseminen päärooliin ja niiden irrallisuus käytännön toiminnasta.
Tasapainotettu tuloskortin seittikuvio ja strategiakartta saivat ajan kanssa jossakin määrin
samoja piirteitä.
”No se tähtikuvio, se tai mikä se on se, minusta tuntuu et se on nyt jääny kyl
kokonaan pois, että ne oli, kun ne oli kuitenkin etupäässä sanoja, mitä kukaan ei
tarkottanu sit oikeesti näköjään kuitenkaan.” (Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Diskurssin ylläpitämiseksi käytännön tasolla uudet esimiehet ja työntekijät olisivat
kaivanneet perehdytystä työvälineen käyttöön ja sen merkitykseen strategisen johtamisen
välineenä.
”No miust niihi oli kauheen vaikee päästä sisälle, koska ei ollut tietyl taval sitä
koulutusta sen välineen käyttöön siin vaiheessa ku niist, ite rupes olemaa
esimiestehtävissä, mut sitte miust näissä johtamiskoulutuksissa käytii näitä
uuestaa läpi näit seittejä ja näitä, ja vaikein oli alkuu hahmottaa, enkä tiiä et
hahmotanko vieläkää ihan, ihan täysin niitä asioita, mut et on ne semmosta
struktuuria tuovaa sitä mukaa ku siihen pääsee sisälle, ja miun mielest se
toimialalla ja vastuualuetasolla nii miust ne toimii.” (Haastattelu, lähijohtoon
kuuluva)
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2000-luvun puoliväliin tultaessa ei tasapainotetun tuloskortin sovelluksille työvälineinä
ollut löytynyt haastajaa. Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin huoli menetelmän käytön
hiipumisesta. Johtamisoppien ja niiden tuomien työvälineiden merkitys johtamisen
apuvälineenä, huomion suuntaajana ja sitä kautta käytäntöä uudistavina oli kuitenkin
tunnustettu.
”Lopultahan kysymys on vaan siitä että, kun on, varsinki haastavia aikoja niin,
kaikkien pitää kattoo niinku nokat samaan suuntaan ja tehä töitä niinku samojen
tavotteiden eteen… se on haastavaa mut se, tuntuu aika hyvält se menetelmä. Se
on, harmi et se nyt tavallaan on, ainaki täält katottuna niin, kuihtumassa niinku
pois, se ajattelu. Ja se johtuu myös siis siitä, siitä et se vaatii sitä ylläpitoo koko
ajan. Koska se rapautuu se ajattelu, ja toimintatapa” (Haastattelu, ylimpään
johtoon kuuluva)
Johtajat puhuivat myös johtamisen työvälineiden ja –menetelmien ajoittaisesta
uudistamisen tarpeesta, koska sitä kautta asiat ja sisällöt on helpompi nähdä uudella
tavalla.
”Niin näkökulmat on pysyny samana ja muutenkin väline samana, että nyt tässä
samalla kun siun kanssa asiaa pohdiskelee, niin tulee semmonen ajatus mieleen,
että varmaan tämmöstä niinkun uudistumisen paikkaa tässä kohtaa varmasti vois
ollakin. Että.. et jossain vaiheessa, tää alkaa vähän tuntua, että tavallaan kun
jotain yhtä menetelmää, hyvin samantyyppisenä on käytetty hyvin paljon, niin se
lakkaa sitten antamasta, tai ainakin niin paljon, että varmaan nyt tässä ois ihan
organisaatiotasolla syytä miettiä jotain uutta, siihen tämmöseen
strategiatyöhön.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Johtamisen keskittäminen ja tulosyksikköjen koon kasvattaminen
Johtamisen merkityksen korostuminen johtamispuheessa heijastui käytäntöön johtamista
ja johtajien asemaa vahvistavina muutoksina. Resurssijohtaminen uudisti johtamisen ja
organisaation rakenteita. Resurssijohtaja sai yksittäisenä johtajana laajat valtaoikeudet.
”Ja hänelle annettiin hyvin laaja, tai sanosko suorastaan vahvat valtuudet,
toimialojen johdon kanssa. Ja ikään kuin opastaa heitä ja.. väärin sanoo, että
potkii heitä eteenpäin, mutta tuupata eteenpäin niissä ajatuksissa, että miten
resurssit oikein jaetaan.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Valtaoikeuksien
palvelutuotannon

perusteina

olivat

tehostamisen

toimialoille
ja

välttämättömiksi

henkilöstövähennysten

linjattujen
toteuttamisen

mahdollistaminen.
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”Edellytämme kykyä johtaa palvelutuotantoa nykyistä tehokkaammin laatutasosta
tinkimättä siten, että toimialat pystyvät vähentämään henkilöstöään luonnollisen
poistuman kautta.” (Talousarvio 2004, 7)
Vaikka resurssijohtaminen käsitteenä jäikin henkilöstölle vieraaksi, koskettivat opin
käytännön sovellukset nopeassa tahdissa suurta osaa organisaation toimijoista. Ylin johto
oli organisoinut jo muutamaa vuotta aikaisemmin toimintaansa sekä vahvistanut otetta
toimialojen johtoon ja sitä kautta käytännön toimintamalleihin.
”Niin, no se oli tätä 2000, edellistä kymmenlukuu ja vaihdetta, 2000-luvun alkuu,
tais olla jo 90-luvun ihan loppuu. Selkeesti vahvistettiin keskushallinnon asemaa.
… sitten nimitettiin johtajiks nää, jotka olivat päälliköitä aikasemmin.
Talousjohtaja, hallintojohtaja ja sitten (-) tuli henkilöstö- ja kehittämisjohtajaks.
Niinkun korotettiin tätä, puhuttiin sotilaskielellä esikunnasta. Tää esikunnan
vahvuutta, sekä miehityksessä että roolissa korotettiin selkeesti suhteessa
toimialajohtajiin. Se oli yks semmonen merkittävä tekijä, jolla päästiin tää 2000luvun alusta vahvasti ohjaamaan tätä kehitystä.” (Haastattelu, lähijohtoon
kuuluva)
Tulosyksiköihin hajautettua valtaa ja vastuuta keskitettiin nyt uudelleen tulosyksikköjen
kokoa kasvattamalla tai antamalla lähiesimiehen vastuulle useampi tulosyksikkö. Pienissä
tulosyksiköissä esimiehet olivat aikaisemmin osallistuneet myös käytännön työhön. Nyt
johtamisesta tehtiin entistä ammattimaisempaa, täysiaikaista toimintaa.
”Se on ollu tietoista sen johtajuuden niinkun korostamista ja profiilin nostoa,
mikä on hyvä asia. Että.. että johtaminen, johtaminen jos aattelee kaiken
kaikkiaan niinkun, ei pelkästään (oman kunnan) näkökulmasta, mut laajemminkin
johtaminen sosiaalihuollossa ja sosiaalitoimen alalla on varmaan kokenu samanl, tai kokemassa samanlaisen muutoksen. Että se johtamisen niinkun.. on herätty
huomaamaan sen johtamisen merkitys ja ja tietoisesti niinkun lähetty nostamaan
sitä johtamisen profiilia, mitä on pakkokin tehä, että näihin tehtäviin sit
tulevaisuudessa saadaan osaavia ihmisiä. Ja yks semmonen konkreettinen asia
siinä on mitä meillä sosiaalipalveluissa vielä täytyy kehittää edelleenkin, on se,
että johtajalla täytyy olla aikaa siihen johtamiseen, että selkeesti semmonen
työnkuva, että siinä on aikaa siihen johtamiseen. Että meillä on edelleenkin liian
pieniä yksiköitä tai semmosia pieniä yksiköitä joissa, joissa joku niinkun.. sen
ihan perustyönsä ohella tai ainakin sen lisäks hoitaa sen yksikön esimiestehtävät
siinä sivussa, jossain välissä, varmaan työajan jälkeen. Et siitä pitää päästä pois,
suurempiin kokonaisuuksiin. Että sillä joka on esimiestehtävässä, niin sillä on
myös aikaa sitä tehdä, ja myös mahollisuutta kehittää sitä omaa osaamista siinä,
johtamisessa. Että se on semmonen johtamisen ammattiosaamisen arvostus, on
varmaan täällä, sosiaali- ja terveystoimessa, niin nyt sitten kasvanut aika tavalla
ja tulee niinkun kasvamaan. Sitä ei tarvii ujostella. Minä nyt tähän, rupesin, kun
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ei kukaan muu siihen suostunut. Tämmöstähän se vähän on ollu. Sitä ei ilkeä
sanookaan, että haluaa pomoks.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Johtamisen vahvistamista haettiin myös puhumalla lähiesimiesten verkostoitumisen
tärkeydestä ja tietyn välimatkan ottamisesta henkilöstöön päin. Näin osaamisen
johtamisen, henkilöstön siirrot ja toiminnan hahmottamisen kokonaisuuksina uskottiin
helpottuvan.
”Et miten me saadaan lähijohto luottamaan niin paljon siihen omaan
organisaatioon et sille voidaan antaa, saadaan vastakkainasettelu pois että, ne ei
oo tiimin jäseniä, niinkön helposti ajatellaan … ja, se johtuu kanssa muuten siit
tulosjohtamisest, kilpailuasetelmasta, ku pitäs saada sillä tavalla et se lähijohtaja
on pikkusen irti siit tiimistä ja sen samaistumiskohde olis se, kollegaverkosto
jonka kautta se johtaa sitä osaamista, jota pitäis johtaa, ei, siis eihän se onnistu
yhden tiimin sisällä.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Virkanimikkeitä muutettiin osastonhoitajan nimikkeistä johtajanimikkeiksi ja muun
muassa

sosiaalisihteerin

nimikkeestä

sosiaalityönjohtajaksi

(Sosiaali-

ja

terveyslautakunta § 42/2005 ja § 82/2005). Osa entisistä osastonhoitajista vapautui
tehtävästään ja pääsi tai joutui siirtymään uusiin tehtäviin. Nopeat muutokset ja yllättäen
tulleet henkilösiirrot aiheuttivat hämmennystä työyhteisöissä.
”Että ihmisten semmoset, siirrot, josta ei oo riittävän hyvin tän henkilökunnan
kans keskusteltu, niin ne on minusta sellasii, jotka aiheuttaa sille yksilölle, mut
myös sille yhteisölle pahaa mieltä ja sitä pitkään prosessoidaan, et mun mielestä
aina kaikki asiat kannattais hyvin valmistella. Ja sit kun se on valmisteltu, yleensä
asiat hoituu erittäin hyvin. En tarkota sitä etteikö nää ihmiset oo asettautunut tai
nää toiminnot asettautunut paikoilleen ja mahollisimman hyvinkin, mutta hetken
aikaa ne on varmaan aiheuttanut jonkunlaista kuohuntaa ja se ei taas oo sen
yhteisön kannalta millään tavalla rakentavaa eikä puhumattakaan sen henkilön
itsensä.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Keskittämisen ja yksikkökoon kasvattamisen ohella palvelutuotannossa tapahtui
muutoksia.

Lastensuojelun

ostopalvelujen

purkaminen

ja

kahden

uuden

lastensuojeluyksikön perustaminen kuntaan olivat merkittävimpiä resurssien uudelleen
suuntaamisen kohteita.
”.. tavallaan nämä, lastensuojeluyksikötkin, mitä nyt on täs viimeisen parin
vuoden aikana perustettu, on tämmösiä resurssijohtamisen hedelmiä. Eli tuskin,
tuskin niitä investointeja, jotka oikeesti ei tavallaan ollu investointeja, koska
nehän on ihan olemassa olevalla resurssilla rakennettu, perustettu ja pistetty
pystyyn. Siihen vain nyt kohdistuu, tai se meno ei mene ostopalveluna, vaan se
menee tähän omaan toimintaan, mutta kuitenkin, kuitenkin jonkinlaisena
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investointina voi pitää, niin niitä ei varmaan olis saatu vietyä läpi, läpi ellei ois
ollu ihan, ihan henkilönä tätä.. tätä silloista resurssijohtajaa, nykyistä
kehitysjohtajaa, joka hyvin kokonaisvaltaisesti kyllä, siihen pysty asioita
hahmottamaan ja viemään päätöksenteossa läpi sillä tavalla, et et.. asioita
niinkun perustellaan erilaisia näkökulmilla, että nyt tämän teemme, niin tässähän
saavutetaan nämä, nämä ja nämä edut, hyvinkin erilaisilta sektoreilta, mitkä ei
asioina liity toisiinsa. ..yhdistyy niin moni hyöty, että sitä ei kukaan
päätöksentekijä, vaikka kuinka sitä epäili, niin ei voinut vastustaa.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
Prosessijohtamisen soveltaminen tulosyksikköorganisaation ehdoilla
Prosessijohtamisen soveltaminen jäi pääasiassa puheen ja työmenetelmien tasolle. Siinä
ei onnistuttu aikaansaamaan ”käännöstä”, joka olisi pystynyt murtamaan tulosjohtamisen
luomaa

tulosyksikkörakennetta

ja

tulosalueiden

poliittisen

ja

virkamiesjohdon

moniportaista johtamisen kokonaisuutta. Organisaation ja johtamisen rakenteet
näyttäytyivät tässä kyseenalaistamattomina tasoina, joihin johtamisdiskurssin vaikutus ei
yltänyt.
”Kun sehän on otettu suoraan teollisuudesta, jossa sen voi hyvinkin ajatella että,
okei, siellä se toimiikin ja on ihan toisella tavalla niin näillä vetäjillä ja pomoilla
sananvaltaa, että muuten näin tehdään. Mutta mites kunnassa tehdään kun tämä
demokratia, armas demokratia on päällä ja luottamushenkilö, puheenjohtaja
sanoo, ei myö voida tätä tehdä näin, ja niin edelleen.” (Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
Kuntajohtamisen yksinkertaistaminen niin, että lautakuntatasosta luovuttaisiin, nousi
haastatteluissa esiin yhtenä ratkaisukeinona, jotta toimialarajat ylittäviä sovelluksia olisi
mahdollista saada käytäntöön.
”ei prosessijohtamista saada kyllä toimimaan. Mulla on vakaa käsitys kyllä siitä.
Tai sitten pitää olla vaan, että tässä kunnassa ei oo kun hallitus ja sitten siinä on,
kaikki on samassa, et siitä hävitetään ne toimialarajat tavallaan, lautakuntarajat
esimerkiks, että ei siinä oo lautakuntia, että se lautakunta on toimialajohtaja, ja
sit se on vastuussa hallitukselle. Siinä se vois ruveta pelaamaan sitten jo, ja
toimialajohtajien kanssa niin voidaan toisella tavalla sopia asioita jo sitten.”
(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Sosiaali- ja terveystoimi sovelsi prosessien tehostamiseksi kapeikkoajattelun diskurssia
”Kapeikot

hallintaan”

–projektissa.

Siinä

jatkohoitopaikan

järjestäminen

erikoissairaanhoidosta kotiutuville ja jatkohoitoa tarvitseville oli yksi hoitoprosesseissa
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tunnistetuista

kapeikoista.

Tässä

toimiala

pääsi

eteenpäin

muun

muassa

sijoittajasairaanhoitajien nimeämisen avulla. Tavoitteena projektilla oli ”tehostaa
toimintaprosesseja kustannusten nousun hillitsemiseksi”, ”aikaansaada vaikuttavuutta”
sekä ”varmistaa resurssien oikea kohdentuminen ja luoda uusia toimintamalleja.”
(Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 07.02.2006.)
Vanhuspalvelujen ja terveyspalvelujen vastuualueilta kapeikkoajattelun soveltaminen
levisi mielenterveystyön vastuualueelle.
”Meil on tarkasteltu lähinnä sitä, sanotaa tämmösten, moniongelmaisten
asiakkaitten palvelemista oikeestaa, et ei oo sitä semmost niin sanottuu
luukuttamista, esimerkiks ensihoidon ja sitte päivystyspoliklinikan ja sitten
päihdeosaston tai psykiatrisen hoidon osalta, mut se on iha ollu vasta tälläsel
puheen tasolla, et sitä, se ei oo viel löytäny sitä oikeeta, oikeeta tapaa toimia ja
oikeeta muotoo.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Tuottavuushyppydiskurssin voi tulkita edistäneen olemassa olevien käytäntöjen
kyseenalaistamista ja prosessien uudelleen tarkastelua, mutta varsinaisia suuria hyppyjä
ei tarkasteluajanjaksolla tapahtunut. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian laajaalainen soveltaminen sosiaali- ja terveystoimessa eteni hitaasti ja tähän on ollut myös
monia organisaation johdosta riippumattomia, kontekstuaalisia syitä (esim. lainsäädäntö).
Yksi haastatelluista tunnisti 1990-luvulta hoidon porrastuksen kehittämisessä ja
väestövastuiseen toimintaan siirtymisessä tuottavuushypyn aineksia. Hän ennakoi myös
kuntien välisessä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä olevan
seuraavan tuottavuushypyn mahdollisuuksia.
”Oikeen hoidon porrastusprojekti oli semmonen tiikerinloikka, me päästiin
huisisti eteenpäin muutamassa vuodessa. Väestövastuutoimintaan siirtyminen 90luvun alussa oli toinen semmonen huisi hyppy. En mä tiedä, mikä se kolmas olis.
Nykylinjalla sitä ei oo näkyvissä. Semmonen saattais olla sosiaali- ja terveyspiirin
kehittäminen.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Oppivan organisaation diskurssin ilmenemismuotona sosiaali- ja terveystoimi toteutti
”Oppimisen polut” –työkierron. Kierto toteutettiin kahtena kolmen viikon jaksona, jolloin
työkierrossa oleva työntekijä työskenteli jossakin toisessa työpisteessä. Työkierrosta
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saatiin positiivista palautetta – tosin palautekortin kysymyksissä kysyttiin ainoastaan
positiivisia kokemuksia.
”Mikä oli työntekijälle itselleen hyvä kokemus tässä retkikohteessa työskentelyssä
Minkä työn tekemiseen liittyvän asian toivoisin otettavan käyttöön omassa
työyksikössäni
Mitä asioita työntekijä koki erityisen positiivisena työyhteisön ilmapiirissä tai
yhdessäolossa.” (Sosiaali- ja terveystoimen dokumentit, oppimisen polkujen
materiaali)
Haastatteluissa esiin nousi myös työkiertojen negatiiviset puolet: kierto jokaiselle
pakollisena, jäykkänä toimintamallina, joka jokaisen työntekijän tuli läpikäydä.
Vuoropuhelu ja sen puute oppien kääntämisessä käytäntöön
Johtamisvalmennustilaisuudet

ja

seminaarit

toimivat

poliittisen

johdon

ja

virkamiesjohdon yhteisten keskustelujen areenoina. Näissä johtamisopit rakensivat
yhteistä kieltä, käsityksiä ja merkityksiä sekä suuntasivat huomiota samoihin asioihin.
Luottamushenkilöjohdon ja virkamiesjohdon näkemykset näyttivät yhtenäistyvän näiden
vuoropuhelujen myötä.
”Niin kaikki nää uudet, mitä on tullu (johtamisopit), ja nehän on osittain ollu aina
ristittäinkin, niin koko ajan ne on lähentäny luottamushenkilöitten
ajatusmaailmaa virkamiesten ajatusmaailmaan. Elikä tää tämmönen jyrkkä
kahtia jako on koko ajan laimentunu näissä kaikissa… koko ajan on tultu
voimakkaammin siihen, että luottamushenkilötkin ovat vahvasti mukana jo
asioitten valmisteluissa. Vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että virkamiehet vaan
valmistelee ja luottamushenkilöt sitten päättää. Mutta koko ajan on tultu
lähemmäks
tätä
tämmöstä
yhdessä
tekemistä.”
(Haastattelu,
luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Henkilöstön näkökulmasta aika näyttäytyi ristiriitaisena. Arjessa ja nopeita päätöksiä
tehtäessä vuoropuhelulle eri esimiestasojen ja henkilöstön välillä ei näyttänyt jäävän
riittävästi aikaa eikä paikkoja. Näin ”todellisuus” eriytyvillä keskustelun kentillä rakentui
erilaisena ja johtamisoppien kääntäminen käytäntöön jäi ikään kuin kesken.
”Kysymykseksi siis asettuu, kuinka nämä erilaiset tasot ja näkemykset saatetaan
dialogiin ja avoimeen vuorovaikutukseen. Tarvitaan toistuvia avoimia areenoja,
joilla eri tasoihin liittyviä kokemuksia ja merkityksiä voidaan esittää ja kuunnella
sekä käydä dialogia, vuoropuhelua ja vuorokuuntelua niiden välillä. On myös
kyse erilaisten kehittämistyylien, toimintatapojen ja puhetapojen ymmärtämisen
halusta. Jos eri tasojen vuoropuhelua ei ole, kehittäminen jää helposti
paperiseksi, käyttämätöntä tietoa tuottavaksi.” (Henkilöstölehti 2/2000)
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Lähiesimiesten tehtävä ylemmän johdon ja henkilöstön välisen informaation välittäjänä,
oppien kääntäjänä ja muutosten tarpeellisuuden perustelijoina oli myös haasteellinen.
Tehtävää vaikeutti se, jos asia ei ollut avautunut lähiesimiehelle itselleenkään
vuoropuhelussa ylemmän johdon kanssa niin, että hän pystyi tulkitsemaan ja kääntämään
sitä työyhteisötason merkityksiksi ja käytännöiksi. Tasapainotetun tuloskortin –diskurssin
tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatioon on esitetty yhteenvedonomaisesti
seuraavassa kuviossa (Kuvio 45).

Konsultit

Gurut

Konsulttiyritykset
A ja B

Yliopistot
Kauppatieteet

Kirjallisuus

Johtaja oppia
soveltaneesta
yrityksestä
ylimpään johtoon

Tuotteistaminen ja
markkinointi

Menestystarinat

Konsulttitaustaiset
johtajat
ylimpään johtoon

Markkinointi ylimmässä ja keskijohdossa

Oppi
ja sen versiot

Toimialajohtajan
kiinnostus ja
perehtyminen
oppiin

Markkinointi
toimialan johtoryhmässä

Kannattajat
johtoportaassa

Enemmistön
tuki
johtoportaassa

Konkretisointi työvälineiksi

Talousarvion
esitystavaksi
Virallinen
status

Kehityskeskustelujen
työvälineeksi

Projektisuunnitelmien
työvälineeksi

Laaja johtamiskoulutus/-valmennusohjelma,
jossa BSC osana

Sateenvarjodiskurssi, johon aikaisemmat
ja uudet opit sedimentoituivat
TUJON II-vaihe

Maastouttaminen/
kääntäminen käytännöiksi
sovellukset

Ylläpito

Sopeuttaminen
Sedimentoituminen

Kuvio 45 Tasapainotetun tuloskortin diskurssin tulo ja kääntämisprosessi kohdeorganisaatiossa
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4.3.5 Yhteenveto tasapainotetun tuloskortin (BSC:n) ajasta
Tasapainotettu tuloskortti oli 2000-luvun alusta vuoteen 2007 asti (tämän tutkimuksen
ajanjakson loppuun) vallitseva johtamisdiskurssi tutkimuksen kohteena olevassa
kuntaorganisaatiossa. Diskurssi suuntasi toimintaa visiosta ja strategiasta käytännön
tasolle asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmien kautta. Seuranta ja
tavoitteiden saavuttamisen arviointi tapahtuivat diskurssin mukaan kullekin näkökulmalle
laadittujen keskeisten arviointikriteerien avulla.
Yliopisto sekä konsultteina aikaisemmin työskennelleet johtajat välittivät oppia
kuntaorganisaatioon. Ensimmäiset Balanced Scorecard luonnokset tehtiin jo 1990-luvun
lopulla.

2000-luvulle tultaessa kuntaorganisaation ylimpään johtoon valittiin

yksityissektorilla

aikaisemmin

työskennellyt

johtaja.

Hän

toi

mukanaan

yrityskontekstissa kehitetyn tuloskortin mallin ja muokkasi sitä yhdessä muun johdon
kanssa kuntaan sopivaksi käännökseksi. Tässä onnistuttiin niin, että oppi levisi nopeasti
työvälineiden ja tekniikoiden tasolle ja näissä tapahtui näkyvin muutos sitten 1980-luvun
tulosjohtamisdiskurssin esiin marssin. Esitystapa uudistui kehityskeskustelulomakkeista
hankesuunnitelmien pohjiin ja talousarviodokumentteihin asti. Mukaan tulivat myös
kuvat, värit ja symbolit.
Tasapainotetun tuloskortin yhtä aikaa standardi ja joustava malli salli laajuudessaan sekä
vanhojen että uusien johtamisdiskurssien elementtejä rakennuspalikoikseen (Taulukko
12).

Johdon valmennus, puhe arvoista, verkostoista ja kumppanuuksista sekä

tuottavuushypyistä, prosessien kiihdytyksestä ja kapeikoista olivat näitä uusia elementtejä
vallitsevaan

johtamispuheeseen.

Tasapainotetun

tuloskortin

kehyksessä

johtamisdiskurssin painotuksia oli mahdollista muuttaa eri tilanteisiin, asiayhteyksiin ja
yksiköihin sopiviksi.
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Taulukko 12 Tasapainotetun tuloskortin ajan johtamisdiskurssien keskeiset elementit

Johtamisdiskurssi
Keskeiset diskursiiviset elementit
Balanced Scorecard  Strategioiden vieminen käytäntöön ja strategioiden toteutumisen



Arvojohtaminen
Johtamisvalmennus
(Coaching)












Prosessien
kiihdytys
Resurssijohtaminen 





Kumppanuus- ja
verkostojohtaminen





Tuottavuushypyt






Kapeikkoajattelu
(TOC)





mittaaminen
Taloudellisten mittareiden rinnalle ei-taloudelliset mittarit

Mittariston tasapainoisuus, asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja
talousnäkökulmat
Suuntautuminen tulevaisuuteen
Perusta: Arvot strategisen suunnittelun lähtökohtana
Pysyvyys: Arvot pysyvyyden tuojana jatkuvassa muutoksessa
Ohjaus: Arvot johtamista ja käytäntöä ohjaavina voimina
Johtajuuden korostaminen
Luovuus, innovatiivisuus
Kannustava johtajuus. Työntekijöiden ja työyhteisöjen piilevien
voimavarojen käyttöön saaminen
Itsensä johtaminen, työn ja muun elämän tasapaino
Vuorovaikutus
Suunnittelun ja valmistelun sijaan nopeaa toteuttamista
Voimavarojen suuntaaminen ja vapauttaminen strategisesti
tärkeisiin kohtiin
Nopea toteutus: Muutokset toteutetaan nopeasti varmistaen
tavoitteen toteutuminen
Tehokas johtaminen ja toiminta: vanhan kyseenalaistaminen
Yksittäiselle johtajalle laajat valtaoikeudet
Henkilöstön vähentäminen tehokkaamman johtamisen avulla
luonnollista poistumaa hyödyntäen
Kumppanuus omassa organisaatiossa, yhteinen suunta ja tavoite
Yhdessä tekeminen
Kumppanuudella rohkeus päätöksentekoon ja strategisiin
valintoihin, joiden avulla tavoite tehokkaimmasta ja
taloudellisimmasta saavutetaan
Kumppanuus muiden kuntien kanssa
Uusien palvelujen tuottamistapojen löytäminen: seurauksena
tuottavuuden nopea nousu
Tietotekniikan käyttöönotto ja innovatiivinen soveltaminen: keino
tuottavuushypyn saavuttamiseksi
Henkilöstön vähentäminen: uuden toimintatavan myötä henkilöstön
määrää voidaan vähentää huomattavasti
Kapeikot määräävät prosessin kokonaissuorituskyvyn
Kapeikkojen tunnistaminen ja suorituskyvyn nostaminen
ensisijaista
Kapeikkoajattelua soveltamalla voidaan organisaation tulostasoa
nostaa merkittävästi lyhyessä ajassa

Johtajuus ja innovaatiot olivat 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla keskeiset huomion
kohteet. Puhe vaikuttavuudesta lisääntyi jääden kuitenkin marginaaliin. Tehokkuus
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määrittyi edelleen kustannustehokkuuden kautta, mutta innovaatioiden määrä nousi sen
rinnalle tehokkuuden ”mittarina” (Kuvio 46).
Tehokkuus kustannustehokkuutena ja innovaatioiden määränä
Puhe
vaikuttavuudesta
lisääntyvä

Tuottavuus
Laatu
Tavoitteet,
Panokset
Voimavarat
Kustannukset

Tuotantoprosessi
Johtajuus

Tuotos
Suoritteet
Innovaatiot

Asiakastarpeet
Tulos

Vaikuttavuus

Vaikutukset

Tasapainotetun tuloskortin aika: huomio innovaatioihin, johtajuuteen ja panoksiin
Kuvio 46 Tasapainotetun tuloskortin ajan johtamisdiskurssit huomionsuuntaajina

Tasapainotetun tuloskortin diskurssi kontekstinsa rakentajana
Balanced Scorecard valtadiskurssina ja uusiutuneina työvälineinä synnytti keskustelua ja
pakotti pohtimaan esimerkiksi uutta projektia käynnistettäessä hankkeen onnistumista
niin asiakas-, prosessi-, henkilöstö- kuin talousnäkökulmastakin. Toiminnan seurantaan ja
arviointiin tai työntekijöiden henkilökohtaisen onnistumisen palkitsemiseen se ei tuonut
juuri muutosta. Projektien alussa muotoiltuihin mittaristoihin ei välttämättä palattu enää
sen jälkeen, kun ne oli tehty.
Kehityskeskusteluissa työntekijän suoriutumista arvioitiin esimiehestä riippuen eri tavoin,
mutta mitään kannustin- tai palkitsemisjärjestelmää ei tuloskortin tulostavoitteiden
saavuttamiseen liitetty. Toiminnan tuloksellisuutta toimialatasolla mitattiin edelleen
talouden mittareilla. Jos toimiala pysyi budjetissaan tai jos se verrattuna muihin
samankokoisiin kuntiin oli tuottanut palvelunsa keskimääräistä halvemmalla, silloin
toiminta tulkittiin tulokselliseksi.
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Tasapainotetun tuloskortin diskurssin rakentuminen kontekstissaan
Kontekstissaan rakentuva tasapainotetun tuloskortin diskurssi ei syrjäyttänyt kokonaan
aikaisempia johtamisdiskursseja, vaan ne sedimentoituivat ja löysivät paikkansa asiasekä tilannekohtaisin muunnoksin tasapainotetun tuloskortin asiakas-, prosessi-,
henkilöstö ja talousnäkökulmissa. Paikallinen johtamispuhe rakentui kaiken aikaa myös
uusien oppien diskursiivisilla elementeillä (Kuvio 47).
HAASTAJAT
Tulosjohtamisen
diskurssi

-

TQM
ABC/ABM
BPR
Benchmarking
Tiimit
Oppiva organisaatio

KONTEKSTI

VALTADISKURSSIT

Pitkän aikavälin suunnittelu, organisaatio- ja
palvelulähtöisyys, johtamisteorioiden
diskursiivisia elementtejä
Kääntäminen (translaatio),
sedimentoituminen
Paikallisesti sovellettu tulosjohtamisdiskurssi
Kääntäminen (translaatio),
sedimentoituminen

Tasapainotetun
tuloskortin diskurssi
Uusia diskursiivisia elementtejä
- kapeikkoajattelu
- prosessien kiihdytys
- resurssijohtaminen
- verkosto- ja
kumppanuusjohtaminen
- tuottavuushypyt

Uusien oppien elementeillä uudistunut
tulosjohtamisdiskurssi
Kääntäminen (translaatio),
sedimentoituminen

”Tulosjohtamisen toinen vaihe”
Tasapainotetun tuloskortin paikallinen
sovellus

Kuvio 47 Paikallisen johtamisdiskurssin rakentuminen tasapainotetun tuloskortin ajalla

Tasapainotetun tuloskortin ajan johtamisdiskurssien moninaisuudessa resurssijohtaminen
sai hetken aikaa valta-aseman. Resurssijohtaminen oli diskurssi, joka oikeutti merkittäviä
muutoksia nopealla aikataululla. Siinä johtajuus korostui vallan keskittymisenä ylimmälle
johdolle ja keskustelun merkityksen vähentymisenä organisaation eri tasojen ja tahojen
kanssa. Yksittäisen johtajan totuttua suuremmat valtaoikeudet ja toimialarajat ylittänyt
prosessien ja resurssien uudelleen järjestely eivät kuitenkaan sopineet yhteen
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kuntaorganisaation vallitsevan päätöksentekojärjestelmän kanssa. Seuraavassa kuviossa
on esitetty rinnakkaisten oppien ajan johtamisdiskurssien rakentumista tasapainotetun
tuloskortin ajan johtamisdiskurssiksi ja kuinka diskurssi rakensi kontekstiaan muun

Käsitteet, merkitykset

Diskurssin uudistuminen

Kieli, dokumentointi

muassa uusilla työvälineillä (Kuvio 48).
Uudet työvälineet ja muotokieli
- ”strategiakartta ja seitti” strategioiden
suunnittelun, käytäntöön viemisen ja arvioinnin
välineiksi ylimmästä johdosta henkilöstötasolle
- uusien diskurssien myötä uusia käsitteitä
(prosessien kiihdyttäminen, kapeikot jne.)
- kuviot, värit ja symbolit

Rinnakkaisten oppien
ajalla uudistunut
tulosjohtamisen
diskurssi

Vanhat ja uudet opit yhteen
sovittanut
Tasapainotetun
tuloskortin diskurssi
”Tulosjohtamisen toinen vaihe”

Toimintatavat tuloksen kannalta merkityksellisiksi
Talouden mittareiden korostuminen
Tasapainotettu mittaristo
- kytkentä strategioihin ja strategioiden käytäntöön vieminen
(tulosjohtamisen perusta)
- ei-taloudelliset mittarit talouden mittarien rinnalle
Uudelleen ajattelu, innovatiivisuus
- uudet toimintamallit, nopea päätöksenteko (oppiva organisaatio,
tiimijohtaminen, arvot, kumppanuus, tuottavuushypyt)
Johtajuuden vahvistaminen ja keskittäminen, resurssien uudelleen
suuntaaminen kyvykkäät yksilöt ja henkinen kasvu
- ylimmän johdon otteen vahvistaminen keskijohtoon ja
lähiesimiestasoon
- tiimien, tulosyksiköiden ja vastuualueiden uudelleen järjestelyjä
-> tulosorganisaation rajojen hetkellistä rikkomista (prosessien kiihdytys,
resurssijohtaminen)

Kuvio 48 Johtamisdiskurssin uudistuminen tasapainotetun tuloskortin ajalla
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Johtamisdiskurssi korosti johtajuuden merkitystä myös työyhteisötasolla puheena
kyvykkäistä lähijohtajista. Lähijohtajat käänsivät ylimmän johdon johtamispuhetta
työyhteisöjen puheeksi ja käytännöiksi. Tässä onnistuminen edellytti, että lähijohto itse
oli sisäistänyt uusien johtamisdiskurssien merkityksen ja muutosten tarpeellisuuden oman
yksikkönsä kannalta.

4.4 Metadiskurssit johtamisdiskurssien oikeuttajina
Diskurssit muutoksesta ja sen välttämättömyydestä, tehokkuudesta sekä julkisen
rinnastaminen yksityiseen näyttäytyivät tässä tutkimuksessa metatason diskursseina, jotka
oikeuttivat yksityiseltä sektorilta lähtöisin olevien johtamisoppien soveltamisen
muutoksen ja tehokkuuden aikaansaamiseksi julkiselle sektorille (Kuvio 49).
JULKISEN JA YKSITYISEN
RINNASTAMINEN

JOHTAMISOPIT
MUUTOS

Kuvio 49 Julkisen
metadiskursseina

ja

yksityisen

TEHOKKUUS

rinnastaminen,

muutos

ja

tehokkuus

johtamisoppien

4.4.1 Muutos metadiskurssina
”Tässä tilanteessa meillä (kunnan) organisaatiossa on heti
käynnistettävä välttämättömät muutostoimenpiteet…”
(Henkilöstölehti 3/1996)
Tyytymättömyys olemassa olevaan tilanteeseen ja puhe muutoksen välttämättömyydestä
ovat tehneet tilaa uusille johtamisopeille. Talous on ollut kaiken aikaa väestöpohjan ja
rahoituspohjan muuttuessa ”tilannetekijä”, jonka tasapainottamiseksi on haettu muutosta
243

ja

muutostoimenpiteille

Kuntaorganisaation

johto

viitekehystä
on

nähnyt

sekä

oikeutusta

mahdollisuutensa

johtamisoppien
vaikuttaa

kautta.

esimerkiksi

rahoituspohjaan kuitenkin rajallisina ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset voimakkaina.
”Tämän muutoksen vauhdittajina toimivat globaalit markkinavoimat, jotka
näyttävät sanelevan kehityksen suunnan kaikilla yhteiskunnan alueilla niin
koulutuksesta vanhustenhoitoon kuin teiden kunnossapidosta kirjastojen
aineistohankintaan.” (Henkilöstölehti 2/2000)
Tiukan talouden ohella organisaation sisältä nousseita muutosajureita tämän tutkimuksen
kohdeorganisaatiossa

olivat

tulosjohtamista

sovellettaessa

tyytymättömyys

byrokraattiseen, hierarkkiseen johtamiseen sekä myöhemmin tulleita johtamisoppeja
sovellettaessa muun muassa yksittäisten johtajien visiot ja tarve korjata tehtyjä
muutoksia.
”Halus tämmösen keskitetyn, kun hänellä on voimakas visio, et hänellä on
parempi näkemys kuin muilla suurin piirtein alasta riippumatta.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
”Mut et onks se prosessijohtaminen tulosjohtamisen korjausliike, niin en mie sitä
tiiä.. ” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Jaksottaisesta muutoksesta jatkuvaan muutokseen
Tulosjohtamisen ja vielä osittain rinnakkaisten oppien ajallakin muutoksesta puhuttiin
kertaluonteisena, tietyn ajanjakson kestävänä tapahtumasarjana, jonka jälkeen elämä
asettuu uomiinsa.
”90-luvul sillon, kun tehtiin nää isot, just nää rakennemuutokset, niin varmaan
niin kun ootettiin, et sen jälkeen, et no nyt kun nää on, niin sit taas eletään silleen
ihan kaikes rauhas vaan.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Vähitellen 1990-luvun loppupuolella muutoksesta alettiin puhua jatkuvana ilmiönä.
”mut sit sielt 90-luvun puolest välist tuntuu niin kun et koko ajan ollaan tehty
rakennemuutosta siis pienenpään päin. Ja onhan se ihan selvä, kun ne sitten
lapset alko vähentyä ja nähtiin tää ikärakenne, et mihin tää menee, tänne ei enää
sit sitä, vaik oli muuttoo, niin kuitenkin se nettomuutto jäi negatiiviseks, ja
poislähtijöitä oli aina enemmän. Ja vanhusten ikärakenne muuttu koko ajan sinne
vanhusvoittoseks, niin kun se nyt on edelleenkin menossa. Niin siitähän se sit on
lähteny, et tätä rakennemuutosta ollaan jouduttu tekemään ja joudutaan
edelleenkin tekemään.”(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
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Oppivan organisaation –diskurssi oli apuväline, jolla valmennettiin henkilöstöä
kohtaamaan jatkuva muutos.
”Oppivan organisaation käsite tarkoittaa elinikäistä oppimista, jonka
tarkoituksena on juuri valmistaa ihmiset kohtaamaan jatkuvia muutoksia.”
(Henkilöstölehti 1/2000)
Hitaista muutosprosesseista nopeisiin muutoksiin
Tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla muutokselle on annettu yhä vähemmän aikaa.
Tulosjohtamiseen siirtymisen 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella oletettiin vievän
kolmesta vuodesta viiteen vuoteen.
”Siirtyminen tulosjohtamiseen kestää yleensä noin kolmesta viiteen vuoteen.
(Kunnassa) tulosjohtamista on opeteltu (kunnan) johtamisjärjestelmänä reilut
kolme vuotta. Muutosvalmiudet on luotu, siirtymävaiheen arvojen, asenteiden ja
käyttäytymisen muutosta on tapahtunut ja nyt ollaan vakiintumisvaiheessa, jolloin
tulosjohtaminen olisi saatava osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Tulosjohtamisen
perusvalmennus on suoritettu läpi koko organisaation. Tulosajattelun syvyys
luonnollisesti vaihtelee. Tuskin yhdenkään palvelukeskuksen osalta voidaan olla
tyytyväisiä, mutta ”narun pää on löytynyt kerältä”, kuten teknisen
palvelukeskuksen päällikkö asian ilmaisee.” (Opinnäytetyö 1)
Kun

johtamisdiskurssien

kirjo

1990-luvun

puolivälin

jälkeen

kasvoi,

kuntaorganisaatiossa oli käynnissä useita muutoshankkeita, joiden tavoitteet näyttäytyivät
osin ristiriitaisina.
”Yhteisen oppimisen kehittely- ja toimeenpanovaiheeseen liittyy ongelmana se,
että eri puolilla on erisuuntaisia, toisiaan korvillekin lyöviä hankkeita käynnissä.
Näin jää tavoittamatta se, että yhteisesti sopimalla saadaan jotain aikaan…
Työyhteisöjen perusrakenteiden kuntouttamista ja uudelleenluomista tarvitaan.
Monissa työyhteisöissä on ollut niin monia perustaa haurastuttavia pyörteisiä,
toistuvia muutoksia, että kuntoutumiseen tarvittaisiin aikaa ja tukea.”
(Henkilöstölehti 2/2000)
2000-luvulla muutoksia on käynnistetty ilman laajaa valmistelutyötä ja henkilöstöä on
koulutettu kohtaamaan nopeita muutoksia.
”organisaatioita pystytään muuttamaan aika helposti. … käydään nopeita
keskusteluja ilman että pidetään joku neuvottelu ja katotaan eri puolten etuja,
vaan tällai et, hei voitaskos tehdä näin ja, sit niit lähdetään viemään eteenpäin.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
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Sopeuttavasta muutoksesta uudistavaan muutokseen
Muutos, johon tulosjohtamisen kaudella pyrittiin, oli luonteeltaan pääasiassa sopeuttavaa
muutosta. Toiminta ja talous piti saada vastaamaan väestöpohjan muutoksesta
aiheutuneita rahoituspohjan ja palvelutarpeiden muutoksia. 2000-lukua lähestyttäessä
sopeuttavan muutoksen rinnalla vahvistui puhe uudistavista muutoksista.
”Kehittämishankkeessa on valmennettu tiimejä, kehitetty malliyhteisöjä sekä
pyritty parantamaan johtamista ja yhteistyötä. Kehittämishankkeen toteutus on
ajoittunut vuosille 1998 ja 1999. Tänä ajankohtana on ollut vielä myös
sopeuttavaa muutosta, mikä on merkinnyt säästämistä, henkilöstöresurssien
supistamista ja resurssien uudelleen suuntaamista. Tämän rinnalla kulkeva toinen
muutos on ollut ennakoiva ja uudistava muutos, mikä merkitsee toiminnan
yhteistä kehittämistä, virittäytymistä ja suuntautumista uuteen. Tätä jälkimmäistä
on pyrkinyt toteuttamaan mm. johtamisen, yhteistyön ja tiimivalmennuksen
kehittämisprojekti.” (Henkilöstölehti 2/2000)
Uudistavien muutosten odotus ilmeni 2000-luvun alussa puheena luovuudesta,
innovaatioista ja tuottavuushypyistä. Taloudellisen tilanteen huonontuessa sopeuttava
muutos nousi kuitenkin päärooliin. Sopeuttava muutos näyttäytyi tässä pakollisena ja
vaihtoehdottomana kun taas uudistava ja ennakoiva muutos oli jotain jota tehdään
vapaaehtoisesti, kun sopeuttavalta muutokselta ehditään.
”Julkissektorista me nähään selkeesti (-) itekin, niin meiän tulopuolen romahdus
2000-luvun alkuvuosina merkittävästi selittää meiän tällä hetkellä
velkaantumista. Ei sitä selitä meiän huonot prosessit vaan ne sattuu ajottumaan
samaan aikaan, että myö lähdettiin kehittämään prosesseja ja samaan aikaan
meiän tulopuoli romahti yhteisöveromuutosten kautta. Et tää on se toinen puoli, et
sillon ei tulis ahdistusta organisaatiolle, että se johtuu meiän huonosta
johtamisesta tai muuta, vaan pitää yrittää nähdä mikä on suurimmat selittävät
tekijät,…Ulkosille tekijöillehän myö ei mahdeta muuta kuin sopeuttaa, ja sitähän
se
tarkottas
sillon
että,
vähenevälle
tulopuolelle
täytys
tehdä
sopeuttamisratkasuja, elikkä rakenteita keventämällä, ja sitähän taas tän vuoden
budjetissa yritettiin kovasti…” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Johtamisopit muutoksen apuvälineinä
Johtajat ovat tarvinneet johtamisoppeja työvälineinä muutosten aikaansaamiseksi, mutta
johtamisopeilla diskursseina on ollut muitakin merkityksiä. Johtamisdiskurssit ovat
määrittäneet muutoksen suuntaa, rajanneet asiat joihin kannattaa keskittyä ja sulkeneet
diskurssiin kuulumattomia asioita keskustelun ulkopuolelle.
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”… nyt alkaa jo tulla semmonen varovaisuus näihin, että se pitää pikkusen
harkita kuitenkin. Tai ainakin perustella silloin henkilökunnalle että, miksi me
lähdemme tämmöstä johtamista, mikä muuttuu, ja se muutosjohtamisen, mikä
muuttuu, miksi se muuttuu, mitä on muutoksen jälkeen, miten muutos helpottaa
meiän kaikkien elämää…Siinä tulee semmonen tietysti vaara, että sokeesti
lähdetään johonkin ajatteluun mukaan, ja sit myö ei hoksata, et mikä se ongelma
nyt olikaan mitä myö ollaan ratkasemas… koska väline on vain välineroolissa,
jolla siihen tavotteeseen mennään, mutta se ei ole se itsetarkotus.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Muutoksen

painopiste

on

vaihtunut

johtamisoppien

myötävaikuttamana.

Tulosjohtamiskaudella se oli rakenteissa ja johtamisessa, kun tulosyksikköorganisaatio
luotiin ja alettiin puhua strategisesta, tuloksiin suuntautuneesta johtamisesta. 1990-luvun
puolivälissä painopiste siirtyi prosessijohtamisen koulukuntien, oppivan organisaation ja
tiimijohtamisen myötä toimintatapoihin ja 2000-luvulla kulttuuriin ja asenteisiin, jotka
sallisivat nopeat muutokset niin rakenteissa ja johtamisessa kuin toimintatavoissakin.
(Kuvio 50).
Muutokset tapahtuvat kontekstissaan niin, että aikaisemmin eletty, koettu ja saavutettu on
muutoksessa mukana yhtä lailla kuin tämä hetki ja tulevaisuuden odotukset. Yhtenä
esimerkkinä tästä on ”saavutetuista eduista” luopumisen vaikeus.
”tää kirjastoasia, et kun nyt meil on yks iso, hyvä kirjasto, tosi hyvä kirjasto, ja sit
on näitä pienii täällä, niin siis ei niin kun kukaan voi kuvitellakaan, et niist vois
mitenkään luopuu, et vois mennä kirjastoon sit tähän yhteen isoon. Et se tuntuu
niin kun ihan uskomattomalta, mahottomalta… Mut se oli sillon aikoinaan
terveyspalveluiskin, et ne piti levittää (kunnan) joka osaan, niin se oli
väestövastusta sillon.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
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METATASO

Muutoksen metadiskurssi

MAKROTASO

Väestö

Talous,
Elinkeinoelämä

Kulttuuri

Muutoksen luonne

Sisäiset muutosajurit

Ulkoiset muutosajurit
Politiikka

Globalisaatio

Talouden
epätasapaino

Lainsäädäntö

Byrokratia,
hierarkkinen
johtaminen

Kulttuuri, asenteet

Funktionaalinen/
sektoroitunut
organisaatio

Henkilöstö

Palvelutaso

MESOTASO

Ideologiat ja
asenteet
Teknologian
hyödyntäminen

Palvelujen rahoitus
Palvelujen
järjestämiselvoitteet
Palvelujen
järjestämismahdollisuudet

muutoksen
painopiste
vaihtunut
johtamisdiskurssien
mukaan

Muutoksen painopiste

Palvelujen tarve
ja kysyntä

Organisaatiorakenteet

Muutoksen
vaikutukset

TUJO

Johtaminen
Toimintaprosessit

BSC
BPR
Resurssit, määrä,
BM
TQM
kohdentaminen

Laatu
Kulttuuri, Asenteet

ABM

Oppiva
organisaatio

Innovaatiot
Parempi laatu,
tuottavuus jne…

MIKROTASOT

Huonompi
saatavuus,
epätasa-arvon
lisääntyminen jne.

Kuvio 50 Muutoksen metadiskurssi

Nopean muutoksen ja muuttumattomuuden samanaikaisuus
Puhe muutoksen välttämättömyydestä ja jatkuvasti kiihtyvästä muutosvauhdista
työyhteisöissä ei ole juurikaan onnistunut murtamaan puhetta julkisen sektorin
muuttumattomuudesta. Jatkuvan, voimakkaan (kiihtyvän, pyörteisen…) muutoksen
diskurssin ohessa muuttumattomuuden diskurssi on rinnakkainen ja elinvoimainen.
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Rinnakkainen puhe nopeasta muutoksesta ja muuttumattomuudesta
jatkuva, nopea muutos
”Olemme viime vuodet eläneet jatkuvan,
kiihtyvän ja osittain myös välttämättömän
muutoksen työelämän muutosten aikaa.
Muutoksia on tapahtunut organisaatioissa,
henkilöstön vähenemisen seurauksena
työtehtävissä, työvälineissä ja niin
työnantajan kuin työntekijänkin
suhtautumisessa työhön ”. (Henkilöstölehti
2/2000)

muuttumattomuus
”julkisel
sektorilla
ja
mones
organisaatioissa asioita silleen että, tämä
sairaanhoitajan tehtävä on määritelty
vuonna kuuskytkaks ja se tehdään niinkön
sillon, siitä huolimatta et vuodesta
kuuskytkaks on muuttunu teknologia, ja
vuodesta kuuskytkaks on muuttunu niitten
hoitajien
ammattitaito…”(Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)

Tässä tutkimuksessa nopea muutos avautui uusien johtamisdiskurssien tuomana
”pintavirtana” puheen tasolla ja vähän hitaampana muutoksena työmenetelmien sekä
henkilöstön

ja

organisaation

tasolla.

Muuttumattomuus

kyseenalaistamattomina

”syvärakenteina”.

tulosjohtamisen

entisten

ajalla

näyttäytyi

Professionaalinen

funktionaalisten

rakenteiden

puolestaan

johtaminen
pohjalle

ja
luotu

tulosyksikköorganisaatiorakenne olivat muun muassa näitä johtamisajattelun pohjalle
sedimentoituneita itsestään selvyyksiä. Tässä kuntatason muuttumattomuutta määrittävät
myös poliittinen järjestelmä ja lainsäädännölliset tekijät, joita tässä tutkimuksessa ei ole
avattu. Muuttumattomuuden diskurssilla on vahva yhtymäkohta toiseen metadiskurssiin,
joka aineistosta avautui. Tämä diskurssi on puhuntaa tehokkuudesta ja tehottomuudesta.

4.4.2 Tehokkuus metadiskurssina
”…periaatteessa samaa asiaahan siinä jauhetaan. Ihan samaa
asiaa, pitää saada vaan tehokkaasti homma pyörimään, vaan
erilaisilla tavoilla.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Toiminnan tehostamisen välttämättömyys pysyi koko tarkastelujakson ajan perusteesinä,
jonka merkitystä puhujien ei tarvinnut sen enempää avata. Johtamisopit saivat
oikeutuksensa tätä taustaa vasten välttämättöminä työvälineinä tehokkuusparannusten
aikaansaamiseksi.
Tehokkuus sai eri aikoina ja eri oppien kohdalla erilaisia merkityksiä. Tulosjohtamisen
kaudella tehokkuus määrittyi pääasiassa taloudellisen tuloksen kautta ja tämä talouden
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ensisijaisuus säilyi koko tarkastelukauden ajan. Aikaansaatujen suoritteiden määrä oli
talouden mittareiden ohella toinen tehokkuuden mittari. 1990-luvulla kuntaorganisaatioon
virranneet johtamisopit kiinnittivät huomion toimintatapoihin ja samalla tehokkuus sai
puheessa tuotannollisen tehokkuuden merkityksen. Mittareiden tasolla talouden mittarit ja
suoritteiden määrät olivat kuitenkin vallitsevia. 2000-luvulle tultaessa tehokkuus näyttää
määrittyvän puheentasolla taloudellisen ja tuotannollisen tehokkuuden ohella yhä
useammin vaikuttavuutena (Kuvio 51).

METATASO

Tehokkuuden metadiskurssi

MAKROTASO

BSC

Tuottavuus

Taloudellisuus

TUJO

Vaikuttavuus

MESOTASO
BPR

Prosessien
tehostaminen

ABM

Prosessien
uudistaminen

Budjettiraamissa
pysyminen

TQM

MIKROTASOT

Tiimit

Panosten minimointi/
Tuotoksen maksimointi

Professio- ja sektorirajojen
rikkominen, innovaatiot

Hyvinvoinnin
tuottaminen
BM
Halvin verratessa
muihin

Asiakkaan
ajankäyttö

Henkilöstön
vähentäminen

Koneiden ja
laitteiden käyttöaste

Hoitoon
pääsyajan
minimointi

Työnjaon
uudistaminen

Standardiprosessien
ja erikoisprosessien
erottaminen

Työntekijän
ajankäyttö

Hoitoprosessin aikana
odotusaikojen
minimointi

Käyntimäärien
minimointi

Oppiva organisaatio

Tuottavuushypyt

Ajankäytön
tehostaminen

Asiakkaan
tarpeisiin
vastaaminen

Kapeikkoajattelu

Ajankäyttö asiakkaalle
arvoa tuottavaan

Poliittiset, alueelliset ym. valtadiskurssit (kuten isojen yksikköjen tehokkuus, naapurikunnan
yhteistyökyvyttömyys, markkinamekanismin ensisijaisuus/ uhka)
Kuvio 51 Tehokkuuden metadiskurssin makro- ja mesotasot sekä esimerkki mikrotasoista
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Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä tehokkuus sosiaali- ja terveydenhuollossa heidän
mielestään on, vastauksista erottuivat nämä kolme taloudellisen tehokkuuden,
tuotannollisen tehokkuuden sekä vaikuttavuuden merkitykset. Jotkut haastatelluista
käsittivät tehokkuuden sekä taloudellisuuteen, toimintatapoihin että vaikutuksiin
liittyvänä kokonaisuutena. Jotkut määrittivät tehokkuutta pelkästään jonakin näistä
kolmesta merkityksestä. Olen tulkinnut nämä merkitykset makrotason diskursseina, joilla
on yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna erilaisia meso- ja mikrotason elementtejä.
Liikkeenjohdon kontekstissa kehitetyt johtamisdiskurssit ovat suunnanneet ajattelua
pääasiassa tehokkuuteen tuottavuutena ja taloudellisuutena. Puhe asiakkaalle tuotetusta
lisäarvosta ja laadusta on sivunnut vaikuttavuutta, mutta muutoin vaikuttavuus on jäänyt
marginaaliin.
Taloudellisen tehokkuuden diskurssi
Taloudellisen tehokkuuden diskurssi näyttäytyi selvimpänä puheessa omasta kunnasta
tehokkaimpana vertailussa muihin kuntiin. Taloudellinen tehokkuus mesotasolla oli
budjettiraamissa pysymistä ja pienempiä rahallisia panostuksia kuin muissa kunnissa.
Taloudellinen tehokkuus ja tuotannollinen tehokkuus eivät kytkeytyneet välttämättä
toisiinsa. Taloudellinen tehokkuus oli organisaatiolähtöistä tehokkuuspuhetta, kun taas
tuotannollinen tehokkuus lähti asiakkaista ja toimintaprosesseista.
”Siis (kunta) on, onko nyt koko Suomen kustannustehokkain, taikka ainakin hyvin
lähellä sitä hoitamaan terveydenhuoltoa. Se on yks osa tätä tehokkuutta. Joka on
(kunnan) vinkkelistä tärkeetä tehokkuutta. Toinen tehokkuus on tietysti sitten se,
että pystytään asiakkaille tarjoomaan palveluita. Ehkä siellä se tehokkuusmittari
on tämmönen joku päivämäärä, yks päivää, kymmenen päivää, millon pääsee
sitten. Miten pystytään hoitamaan. Siin on tietysti ollu pikkusen puutteita.”
(Haastattelu, luottamushenkilöjohton kuuluva)
Tuotannollisen tehokkuuden diskurssi
Tuotannollisen tehokkuuden diskurssissa oli erotettavissa mesotasolla johtamisoppien
mukainen puhe tehokkuudesta prosessien tehostamisena ja prosessien uudistamisena.
”että myö voidaan tämmösillä pienillä askeleilla kehittää, tai toinen vaihtoehto on
että me lopetetaan kokonaan se vanha. Kyseenalaistetaan se, ja katotaan miten se
voidaan tehä fiksusti, ja katotaan että onko olemas mitään reunaehtoja, jotka ei
sallis tekemistä, onko esimerkiks laissa jotakin mainintoja…” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
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Prosessien tehostaminen puolestaan rakentui mikrotasolla ajankäytön tehostamisesta ja
panosten minimoinnista. Ajan käytön tehostamisessa painottuivat:
o työntekijän ajan käyttö ammatillisen osaamisenmukaiseen asiakkaalle arvoa
tuottavaan työhön ”niin se hoitaja käyttää sen työaikansa ensinäkin tehokkaasti
niitten potilaitten hyväks, ettei se mee johonkin semmoseen, minkä vois joku
muukin tehä.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
o asiakkaan ajankäyttö hoitoon pääsyajan sekä odotusaikojen minimointina ja
asiakkaan asioiden hoitamisena mahdollisimman vähin käynnein ”Ehkä siellä se
tehokkuusmittari on tämmönen joku päivämäärä, yks päivää, kymmenen päivää,
millon

pääsee

sitten.

Miten

pystytään

hoitamaan.”

(Haastattelu,

luottamushenkilöjohdon edustaja)
o koneiden ja laitteiden korkea käyttöaste ”Ja sit tietysti nää kaikki tämmöset
laitteet, mitä siel nyt sit käytetään, niin ne ois silleen tavallaan tehokkaas käytös,
että ei ois jotakin kallista laitetta, mitä käytetään vaan hyvin harvoin sillon
tällön.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
o selkeiden, samankaltaisena toistuva palveluprosessien, kuten ”flunssapotilaan”
hoidon

erottaminen

yksilöllisesti

räätälöitävistä

erikoishoidoista,

kuten

mielenterveysongelmien hoito ja erilainen ajankäyttö sen mukaan, kumpaan
kategoriaan asia kuului. ”Jos on jollakin flunssa niin, se ol vähän niinku mä
tykkäsin tästä, sanos nyt tää kaveri.. Joo se tuli, mitäs sulla on asiaa, no mä
sanoin et on tämmöstä, tuus tänne. Ja se, ei mitään muuta ku se ol kuullu et mikä
mul oli, niin se meni ja kirjoitti täs on… mut ne sit joilla oli ehkä tämmöstä
enemmän mentaalipuolen asiaa niin ne ei tykänny.” (Haastattelu, ylimpään
johtoon kuuluva)
Panosten minimoinnissa keskeistä oli saada mahdollisimman vähin panostuksin aikaan
mahdollisimman paljon tulosta resursseja ”oikein” kohdentaen ja työtahtia kiristäen.
Tässä interdiskursiivisuus näyttäytyi prosessien tehostamisen ja laatudiskurssin
vuoropuheluna niin, että laatu asetti rajat panosten minimoinnille.
”Et kaikista suurin paradoksi olis se että, me pystyttäs tehostamaan
terveydenhuoltoprosessit merkittävästä tästä, ja samaan aikaan lehdistössä alkais
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kirjottelu kuolemantapauksista ja vääristä lääkeannostelusta, tämmösistä vähältä
piti -tapauksista ja muuta niin, se olis sen tehokkuuden paradoksi, johon se vois
johtaa. Että sen puoleen ite edelleen jotenkin tuntus, et sen tehokkuuden.. Nää on
vähän vaikeita, tuottavuus ja tehokkuus, niin onko palvelu tuottoisa, tää
productivity..” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Panosten oikealla kohdentamisella viitattiin sekä työntekijään ”oikea työntekijä oikeassa
paikassa” että hoidon porrastukseen ”oikea asiakas oikeassa paikassa”.
”Vaikka tää on (maakunnan) paras kuitenkin, tää meijän oma sisäinen
järjestelmä. Meillä on liian paljon vielä kuitenkin keskussairaalassa väkee. Sitä
tehokuutta ei oo onnistuttu vielä tekemään riittävästi.” (Haastattelu,
luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Prosessien uudistamispuheessa kyseenalaistettiin totuttuja toimintatapoja, prosesseja ja
rakenteita.

Uusien

toimintatapojen

innovoinnissa

vaihtoehtoiset

palvelujen

tuottamistavat, asiakaslähtöisyys ja professio- sekä sektorirajojen rikkominen olivat
mikrotason diskursseja.
”tukipalvelujen osalta, voidaan kyllä tämmöset lääkejakelut ja kaikki tämmöset
niin, niitä tietyl tavalla ulkoistamalla voidaan saada samanlainen
potilasturvallisuus mutta sitä ei tehdäkään omana työnä. … Eli tälleenhän se
lähtee, toimintatapoja muuttamalla.” (Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Rakenteiden

uudistamisdiskurssiin

sisältyi

puhe

hallinnon,

johtamisen

sekä

organisaatiorakenteiden selkiyttämisestä ja yksinkertaistamisesta.
”… et pitää saaha sitä tuottoa ja tehokkuutta, nii mie en ymmärrä mitä se vois
olla. Miten tätä vois, tietysti sillä ehkä, ehkä että semmoset turhat, turhat,
monikertaset vaikka johtamisjärjestelmät purkaa tai et tällästä että, et se olis
vähä yksinkertasempaa se johtamine ja, ja jos sielt sit sitä apua tulis sinne
käytännön tasollekkii sit enemmä.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
Keskittäminen oli yksi prosessien uudistamispuheen elementti, joka sisälsi niin
erityisosaamisen, erilaisten palveluiden kuin kalliiden laitteidenkin keskittämisen:
o erityisosaamisen keskittäminen ”Et ei joka paikas tarvii olla kaikkee erikoista,
erikoisvälineistöö, erikoislaitteita, eikä erikoishenkilöstöökään, et kyl miun
mielestä kans potilaatkin voivat liikkua.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
o perus-/lähipalveluiden keskittäminen ”terveydenhuollos, jos niin kun aattelee,
niin miusta niin kun tääl riittää oikein hyvin tää kaks terveysasemaa, et joka
kulmal ei tarvii olla kaikkia palveluit, koska jos kauppaankin lähetään vaik
(naapurikuntaan), niin kyl voi mennä sit lääkäriinkin jossakin asias, niin kun
täs päivystysasias.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
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o kalliiden laitteiden keskittäminen ”Ja sit tietysti nää kaikki tämmöset laitteet,
mitä siel nyt sit käytetään, niin ne ois silleen tavallaan tehokkaas käytös, että
ei ois jotakin kallista laitetta, mitä käytetään vaan hyvin harvoin sillon tällön,
et se ois sit niin kun, jos sellasii laitteita pitäs olla, niin ne ois niin kun
jossakin paikas, mihin sit asiakas vois mennä.” (Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
Tehokkuus vaikuttavuutena
Kolmas tehokkuuden makrotason diskurssi oli tehokkuus vaikuttavuutena. Siinä
tehokkuudesta puhuttiin aikaan saatujen, toivottujen vaikutusten näkökulmasta.
Vaikuttavuusdiskurssiin sisältyi puhe asiakkaan tarpeisiin vastaamisesta ja hyvinvoinnin
tuottamisesta.
”Ja tehokkuutta miusta sosiaali- ja terveystoimes tuo se, että huomioijaan sen
asiakkaan tarpeet. Se asiakas pysyy pois ku se tuntee saaneensa jotakin..”
(Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Asiakkaan tarpeiden huomioiminen ja terveyden tai hyvinvoinnin tuottaminen saattoivat
olla vaikuttavuuspuheessa ristiriitaisia asioita, sillä terveyden tuottamiseen kytkeytyi
ammattihenkilön arvio. Asiakas saattoi haluta sellaistakin hoitoa, joka ei ollut hänen
tapauksessaan vaikuttavaa ja ammattihenkilö joutui tällöin rajaamaan nämä ”tehottomat”
hoidot pois asiakkaalle tarjottavista hoidoista.
Hoidon rajaaminen priorisointipuheena toi esiin interdiskursiivisuuden ja ristiriidat
vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja eettisyyden välillä, kuten missä vaiheessa hoito
lopetetaan, jos ennuste on huono?
”En mä nyt usko tämmöseen mistä nyt sit keskustellaan, missä vaihees letkut pois
ja.. tämmönen.. En tiiä onks siihen sit kenelläkään varaa.” (Haastattelu, ylimpään
johtoon kuuluva)
Vaikka tehokkuus oli aineistossa kyseenalaistamaton metadiskurssi, sen sisällä, makro-,
meso- ja mikrotasolla tehokkuudesta puhuttiin hyvinkin erilailla ja osin ristiriitaisesti.
Tuotannollisen tehokkuuden diskurssissa oli keskeistä tuotettujen suoritteiden määrä ja
palvelutuotannon sujuvuus. Puheeseen sisältyi myös asiakkaalle arvon tuottaminen, mutta
sen merkitys avautui useimmiten asiakkaan tyytyväisyytenä, ei niinkään aikaan saatuina
terveys- ja hyvinvointivaikutuksina. Kun tuottavuusdiskurssissa puhuttiin useamman
asian hoitamisesta samalla käyntikerralla, diskurssi lähestyi jo vaikuttavuusdiskurssia,
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mutta samalla se joutui ristiriitaan tuottavuuden mittareiden kanssa. Yhdellä käynnillä
asiakkaan kaikkien vaivojen tutkiminen ja hoitaminen, tuotti tilastoihin vain yhden
käynnin. Kun jokaiselle asialle annettiin oma käyntiaikansa, tuotannollinen tehokkuus
kasvoi.
Vaikuttavuusdiskurssissa

taloudellinen

ja

tuotannollinen

tehokkuus

syntyivät

sivutuotteena, kun tehtiin ”oikeita” asioita ”oikein”.
”Mutta tehokkuus ei oo sitä, et me tehdään hulvaton määrä suoritteita pienellä
rahalla. Vastaanottokäynneistä, muistaakseni se oli (-), joka sano, että nopein
tapa päästä asiakkaasta eroon on määrätä taulullinen laboratoriota ja sanoo,
että tilaa uus aika. Ja se ei oo tehokasta, se tuottaa suoritteita, mut se ei oo
tehokasta, koska kukaan ei sano, että sä tarvit ne kaikki labrat ja loppuvastaus
tähän kysymykseen, että so what, mitä sitten, jos verensokeri on vähän koholla,
kuka sitten tekee yhtään mitään, tää puuttuu. Ja siinä mielessä tehokkuus, jos
ajattelee tehokkuutta, niin tehokkuus oli huipussaan sillon, ku meillä oli kaikki
väestövastuulääkärin virat 90-luvun alussa käytettynä. Sillon meidän
nuppikohtanen suoritus oli vähän kalliimpaa, kun mitä se olis teknisesti voinu olla
eli se asiakasta, käyntiä kohti oleva suoritus oli kalliimpaa ja se oli vähä
hitaampaa temmoltaan, mutta päivystyslukemat, jonotuslukemat oli paljon
pienempiä. Me pystyttiin hoitamaan omissa hoteissamme suurin osa asiakkaista
ja asiakkaat oli hirveen tyytyväisiä.”(Haastattelu, henkilöstöön kuuluva)
Vaikka tehokkuus taloudellisuutena oli valtadiskurssi johdon virallisessa puheessa ja
tehokkuus tuottavuutena oli valtadiskurssi kehittämishankkeissa, niin vaikuttavuus
näyttäytyi voimistuvana diskurssina. Se oli sosiaali- ja terveystoimen sisältä nousevaa
puhetta, johon vaikutteita tuli omilta tieteenaloilta, lääketieteestä, hoitotieteestä ja
sosiaalitieteistä. Yksi haastateltavista puhui asennemuutoksesta suhteessa omaan työhön
ja kasvavasta rohkeudesta tehdä työtä läpinäkyväksi, jotta löytyisi keinoja osoittaa
vaikuttavuutta.
”Ja joku semmonen asennemuutoskin on tapahtunu alalla siinä, että
ymmärretään se tärkeys, ja jotenkin niinkun ollaan rohkeampia siinä, että.. ollaan
valmiita niinkun tekemään sitä työtä, työtä näkyväksi ja läpinäkyvämmäks, ja
etsimään niitä, keinoja osoittaa … esimerkiks vaikuttavuutta tai.. tehokkuutta.”
(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Vaikuttavuuden osoittaminen ja mittaaminen luotettavin mittarein on olemassa oleva
ongelma, joka odottaa ratkaisua.
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”Kyl se tällä hetkellä on iso ongelma se, että meillä ei kauheen hyviä, hyviä
mittareita ole, eikä ne oo kauheen hyviä mittaamaan tai kuvaamaan työn
tuloksellisuutta, vaikuttavuutta. Sitä muuta puolta kuin taloudellista puolta, joskin
siinäkin on aika.. Tää on se ihan yks perusongelma,…ihan valtakunnallinen tai
maailmanlaajuinenkin ongelma, mitä pitää vaan kehittää ja olla siinä
kehityksessä mukana mitä valtakunnallisesti tehdään.” (Haastattelu, keskijohtoon
kuuluva)
Rakentuuko huomion suuntaamisesta vaikuttavuuteen uusi, julkisen sektorin
perustarkoitukseen

ja

aikaisempien

johtamisoppien

elementteihin

pohjautuva

johtamisoppi? Näyttöön perustuvan hoitotyön ja lääketieteen diskurssit voidaan tulkita
eräänlaisiksi toimialan sisältä lähteneiksi, vaikuttaviin toimintatapoihin tähtääviksi
diskursseiksi, mutta varsinainen johtamisoppi, jossa vaikuttavuusdiskurssi olisi keskeistä
sanomaa, odottaa vielä tulemistaan.
Tehokkuuspuhe

kiteytyy

tehottomuudesta.

Tässä

käsityksiin
tullaan

yksityisen

kolmanteen

tehokkuudesta

metadiskurssiin

–

ja

julkisen

vakiintuneisiin

puhetapoihin julkisesta ja yksityisestä sekä julkisen rinnastamiseen yksityisen kanssa.

4.4.3 Julkisen ja yksityisen rinnastaminen metadiskurssina
Käsitys julkisesta rakentui tämän tutkimuksen tarkasteluajanjakson alusta, 1980-luvun
puolivälistä lähtien yksityisen taustaa vasten ja lähes vastakohtapariksi yksityiselle.
Yksityinen sisälsi mielikuvan kustannustehokkuudesta ja dynaamisuudesta kun taas
julkista leimasi tehottomuus ja pysyvyys. Kun vakiintuneita käsityksiä ja puhetapoja
yksityisestä ja julkisesta tarkasteli lähemmin, määrittyi julkinen makrotasolla joko
samanlainen-diskurssin tai erilainen-diskurssin kautta suhteessa yksityiseen. Ylätasona,
eräänlaisena metapuheena, oli tunnistettavissa kuitenkin kaiken aikaa julkisen
rinnastaminen yksityiseen.
Puhe julkisen ja yksityisen samankaltaisuudesta oli useimmiten puhetta johtamisen
samankaltaisuudesta.
”Jos aattelee niin kun näit taloudenjohtamista, niin siel se kylläkään,
taloudenjohtamises se ei eroo silleen paljookaan, ihan samat jutut.” (Haastattelu,
keskijohtoon kuuluva)
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Käsitys yksityisen ja julkisen johtamisen perusasioiden samankaltaisuudesta nosti
yksityisen johtamisen ihannemalliksi, jota kohti julkisen oli muututtava. Tässä
liikkeenjohdon opit olivat sekä työvälineitä että huomion suuntaajia muutoksessa kohti
yhdenmukaisuutta.
”Uskon, että sillä julkisella sektorilla ilmeisesti pyrittiin lähentymään tämmöstä
yksityisyritystoimintaa, sanotaan näin. Vaikka suuryritystoimintaa, tai muuta.
Yritysmaailman malleja tuotiin kuntasektorille. Tämmönen mielikuva on jääny
siitä.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Johtamisen

alueella

kuntaorganisaation

johto

on

kokenut

yhdenmukaistumista

yritysjohtamiseen tapahtuneenkin.
”Se mikä on mielenkiintosta, että julkissektori ja yksityissektori, niin ne lähenee
näillä johtamisen rintamilla, että erillistä julkissektorin johtamista on kohta aika
vaikee hahmottaa, jos seuraa vaikka HUS:n operaatiota tällä hetkellä …. Elikkä
tiivistämällä ja johtamalla ja jakamalla strategiajohtamisen erillisiks konsepteiks
niin, kyllä se näyttää että kyllä ne yksityissektorilla ne opit otetaan sieltä.”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Mutta julkisen ongelmat eivät näytä ratkeavan pelkästään johtamista muuttamalla. Mitä
pitäisi tehdä, on yhtä ajankohtainen kysymys 2000-luvulla kuin 1980-luvun
puolivälissäkin.
”Itse asiassa peruskysymys on, että mitä pitäs tehdä suomalaisessa
perusterveydenhuollossa, että edettäs hyvään suuntaan, nimittäin tää ongelma ei
oo pelkästään paikallinen.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
Erilaisuutta korostavaan diskurssiin sisältyy puhetta johtamisesta ja poliittisen ohjauksen
tuomasta julkisen erilaisuudesta. Siinä poliittisen ohjauksen katsotaan hankaloittavan
julkisen johtamisen linjauksia ja hidastavan uudistusten toteuttamista.
”Niin jossakin, bisnesmaailmas, siel se on paljon selkeempää. Siel on selkeet
johtajat, mitkä sanoo, mitä tehään. Mut kun tääl on paljon niitä toimijoita, et kun
siel on se poliittinen kenttä ja sit on tää virkamiesjohto, niin se meneekin paljon
hankalammaks.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Virkamiesjohdon on myytävä ajatuksensa ensin poliittiselle johdolle, ennen kuin asioita
voi viedä eteenpäin. Yksityinen johtaminen käsitetään tässä julkista johtamista
selkeämpänä ja yksinkertaisempana.
”Kunnann sit kokonaisjohto, jos aattelee kunnanjohtajan hommaa, niin siinähän
se sit tietysti pitää se poliittinen päätöksentekijä pitää koko ajan siel mielessä, et
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sie et voi ite sanoo, et tost noin, vaan et siun pitää myyä se sinne poliitikoille
ensittäin se oma ajatus.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Vakiintuneet puhetavat julkisesta ilmenevät johtamisen lisäksi käsityksinä julkisten
palvelujen tuottamisesta ja palvelujen laadusta. Julkisten palvelujen järjestämisvastuu on
kunnilla, mutta 1990-luvun alussa muuttuneen lainsäädännön mahdollistamana päättäjät
alkoivat pitää palvelujen tuottamista yksityisten palveluntuottajien toimesta omaa
tuotantoa tehokkaampana. Tässä näkökulma oli vahvasti kustannuslähtöinen.
”…oli tämmönen luulo, ett kaikki kunnan tekeminen on kalliimpaa kuin yksityisen
palveluntuottajan ja jos halutaan kustannuksia karsia niin siirretään
ostopalveluks joku homma.” (Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Osa yksityisilta palveluntuottajilta ostetuista sosiaali- ja terveyspalveluista osoittautui
kuitenkin aikaa myöten omaa tuotantoa kalliimmaksi, joten usko yksityisen edullisuuteen
vain siksi, että se on yksityinen, joutui kyseenalaiseksi. Kaikkien yksityisten toiminta ei
ollut samanlaista (kuten ei kaikkien julkistenkaan), eikä palvelumarkkina toiminut niin,
että

kilpailu

olisi

laskenut

hintatasoa.

Markkinaohjauksen

nouseminen

luottamushenkilöohjausta voimakkaammaksi, kunnan oman osaamisen häviäminen oman
tuotannon lopettamisen myötä, pakollisen kilpailutuksen tuottama ”uusi byrokratia” sekä
vaihtoehtojen ja kilpailun kutistuminen tuottajapuolella suuryritysten vallatessa
markkinat

olivat

hyvinvointipoliittisesta

osia

tästä

palvelujen

näkökulmasta

tuottamistavan

lähtevästä

vaihtoehtoisesta,

puheesta.

Tutkimuksen

kohdeorganisaatiossa oli läpikäyty kilpailutus, jossa tarjoajia oli vain yksi.
”…meillä pitää olla tämmönen luottamusmiesohjausvoima… Mut tämmösen
ulkopuolisen ostajayhtiön käyttäminen, niin se on kapitalistisen ajattelun mukasta
ja se, että julkinen sektori pyörii niin hyvin tilaajajärjestelmänä, että se ostetaan
yksityiseltä palveluntuottajalta, niin se on taas tuhoon tuomittu linja, koska siinä
kunnan oma osaaminen häviää, eihän tarvi, ku ostaa se. Mut meidän täytyy
kilpailuttaa se, kilpailulainsäädännön mukasesti muutaman vuoden välein, ja se
taas
johtaa
raskaaseen
kilpailutuksen
pyöritykseen
ja
ainaseen
pilkuntuijottamiseen, et onks tää tarjouspyynnön mukanen ja onks tää edullisin
vaihtoehto, saadaanks me tarjouksia ja saadaanks me niitä riittävästi. Yhdestä
vertaaminen on niin vaikeeta. Tämmönen kartellimaisen tilanteen syntyminen, et
tuottajia on vain yksi, on se suurin uhka.” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon
kuuluva)
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Julkisen palvelun käsite - toisin sanoen se, mistä puhutaan, kun puhutaan julkisesta
palvelusta – ei sekään ole yksiselitteistä. Joillekin se on kaikkea kunnan järjestämää,
julkisesti rahoitettua palvelua riippumatta siitä, onko palveluntuottaja yksityinen, julkinen
vai kolmas sektori. Toisille taas palvelua, joka on sekä julkisen sektorin järjestämää että
tuottamaa.
Julkisesta palvelusta puhutaan myös laatuluokkana. Julkisia palveluja tuottava henkilöstö,
heidän ammatillinen osaamisensa, työmotivaationsa ja ahkeruutensa, asiakaspalvelun taso
ja palveluhenkisyys sekä julkisten palvelujen johtamisosaaminen ovat tämän puhunnan
mukaan yksityisten tasoa alhaisempaa.
”Ja nyt täs johtamiskoulutuksessahan oli ihan sama, että myös luottamusmiehet
pyrittiin näkemään, ettei ne virkamiehet ookaan niin laiskoja ja oman edun
tavottelijoita, vaan tässä on yhteinen tavote, johon ollaan menossa.” (Haastattelu,
ylimpään johtoon kuuluva)
Julkisen sektorin työstä on puhuttu helpompana ja vähemmän vaativana yksityisen
sektorin työhön verrattuna.
”kunnan henkilökunnalt vaaditaan ihan yhtä paljon, jos ei enemmänkin, ja
kunnan henkilökunnal on vielä aina ollu varmaan nää vanhat historiat
painolastina, et olevinaan, kun oot kunnal töissä, niin ei oo niin, ei ihan tarvii niin
tehä. Mut et kylhän se on menny siihen, et ihan yhtä paljon, jos ei tosissaan
enemmänkin, kunnal pitää tehä töitä, et ei se sitä oikeesti oo, mut siit on se
semmonen vanha jostakin historiasta peräsin oleva jäänne. Ja kylhän tääl, olihan
tääl paljon sakkii sillonkin, kun mie on tuullu, niin kun joka hommas oli ihmisii.”
(Haastattelu, keskijohtoon kuuluva)
Kun laatua puretaan osatekijöiksi, työntekijät ja lähijohto nostavat asiakasta kohti
käytettävissä olevan ajan, työvälineet ja mahdollisuuden työn hallintaan keskeisiksi
laatutekijöiksi.
”mut et onhan se nyt miust aika selkeetä, et jos tullaa päivystyksee jossa sillä
lääkäril on aikaa jokunen minuutti ja sil koko aja odottaa kauhee jono, ja sil ei o
mitää työkaluja selvittää sen ihmisen tauteja, nii eihän se, eihän se voi saada
aikasekskaa paljo mitää. Mut et sit ku se menee yksityisvastaaotolle, ei sil
välttämättä o enemmä, enempää työkaluja sielläkää mut sil on ainaki aikaa
enemmän kuunnella sitä ihmistä, et moni asia menee kuuntelematta ohi,
paneutumalla.” (Haastattelu, lähijohtoon kuuluva)
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Kuvioon 52 on koottu niitä diskursiivisia elementtejä makro- ja mesotasolla, jotka
liittyvät julkisen ja yksityisen rinnastamiseen sekä johtamisoppeja tässä kontekstissa.
METATASO

Julkisen ja
yksityisen rinnastaminen

MAKROTASO

Palvelujen järjestäminen ja
tuottaminen

MESOTASO

Johtamisopit ”yhdenmukaistajina”

Johtaminen
Kunnan tuottama

Kunnan järjestämä

yksityiset tuottajat

Laatu

kunnallinen
liikelaitos

TUJO
BM

sisäinen tilaajatuottaja-malli

Hyvinvointipoliittinen
↔ elinkeinopoliittinen
näkökulma

Asiakaspalvelu
ABM
BPR

Oppiva organisaatio

TQM
BSC

Tuloksen määrittyminen
yksityisen kriteerien kautta

ulkoinen tilaajatuottaja-malli

MIKROTASO

Osaaminen

Tietoihin, taitoihin, asenteisiin, motivaatioon, tuottavuuteen, tehokkuuteen jne. liittyviä
mikrotason diskursseja

Kuvio 52 Julkisen ja yksityisen rinnastaminen metadiskurssina ja johtamisopit julkisen ja yksityisen
yhdenmukaistajina

Johtamisdiskurssit painottavat tuottavuutta ja talouden hallintaa. Haastatteluissa
tuottavuus-

ja

tehokkuuspuheen

rinnalle

nousi

marginaalissa

ollut

julkisen

hyvinvointipoliittisesta näkökulmasta lähtevä puhe vaikuttavuudesta sekä ”heikkojen”
ryhmien,

kuten

lasten

ja

vanhusten

asemasta.

Ostopalveluina

tuotetuissa

lääkäripalveluissa palvelujen saatavuus oli parantunut, mutta lääkärien vaihtuvuus
murensi väestövastuista omalääkärijärjestelmää. Lyhytaikaisia sairauksia sairastaville,
pääasiassa työikäisille asiakkaille, tästä ei oletettu olevan suurempaa haittaa, mutta
monisairaille vanhuksille ja muille pitkäaikaissairaille hoitosuhteen jatkuvuus oli
merkittävää.
”…tää ostopalvelulääkärijärjestelmä, reppufirmojen käyttäminen on mun
mielestäni tuhoon tuomittu ajatus. … Suurin osa väestöstä selviää, siis tämmönen
työikänen väestö pärjää hyvin sillä, et ne yleensä pääsee lääkäriin, ei ne tarvi
omalääkärii. Mut kaikki lapset ja kaikki eläkeikäset, tai sanotaan
pitkäaikaissairaat, tarvitsee oman lääkärin, ihmisen, johon luottaa, joka on
stabiili, joka tietää, mitä kolme kuukautta sitten on puhuttu. Ja tämän jatkumon
katkeeminen on suomalaisen terveydenhuollon suurin uhka. Ja se sama ongelma
on kautta maa…” (Haastattelu, luottamushenkilöjohtoon kuuluva)
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Johtamisopeilla on ollut julkisen ja yksityisen yhdenmukaistajan rooli. Niiden kautta
julkisella sektorille on omaksuttu yksityissektorin käsitteitä ja termistöä sekä
toimintatapoja ja työvälineitä, jotka ovat uudistaneet julkista johtamista. Julkisen
perusajatus ja –tarkoitus ovat kuitenkin liiketaloudellisin periaattein toimivan
yksityissektorin

perusajatuksesta

ja

–tarkoituksesta

poikkeavat.

Tutkimuksen

kohdeorganisaatiossa tämä johtamisdiskursseissa marginaaliin jäänyt puhe julkisen
lähtökohtaisesta erilaisuudesta oli lisääntymässä ja tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden
mittareita kaivattiin talouden ja suoritemäärinä mitatun tuottavuuden rinnalle.
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä luvussa kertaan ensin lyhyesti työn ongelman asettelun, tavoitteet ja
tutkimusmenetelmät. Seuraavaksi tarkastelen saavutettuja tutkimustuloksia ja pyrin
liittämään ne aikaisempaan aihealueella käytyyn tieteelliseen keskusteluun.
Tämän tutkimuksen lähestymistapana on kriittinen diskurssianalyysi, jonka oletuksena
on, että sosiaaliset ilmiöt ovat sosiaalisesti rakentuneita (Fairclough 2005). Tutkimuksen
tavoitteena on ymmärtää, mitä kautta liikkeenjohdon kontekstissa kehkeytyneet
johtamisopit tulevat kuntaorganisaatioon ja sen yksittäiselle toimialalle, tässä sosiaali- ja
terveystoimeen, miten ne leviävät ja rakentuvat kontekstissaan ja miten ne rakentavat
kontekstiaan.

Diskursiivinen

lähestymistapa

mahdollistaa

johtamisoppien

kuntaorganisaatioon tulon, leviämisprosessin, rakentumisen ja seurausta tuottavan
luonteen ymmärtämisen moniin kuntakontekstiin liittyviin tekijöihin sekä niiden
vuorovaikutukseen yhteydessä olevana ilmiönä.
Johtamisopit leviävät organisaatioon ja sen jälkeen organisaatiossa horisontaalisesti
tavoittaen yhä laajemman joukon organisaatioyksiköitä, johtoa sekä työntekijöitä. Opit
leviävät myös vertikaalisesti puheen tasolta kirjallisiin dokumentteihin ja edelleen
työmenetelmien ja käytäntöjen tasolle. Se, millä tavoin johtamisopit leviävät,
käsitteellistetään tässä translaationa eli kääntämisprosessina, jossa oppi-isien luomien ja
muun muassa yliopisto-opetuksen kautta johtajille ja konsulteille tutuiksi tulleiden oppien
tie organisaation käytäntöihin vaatii niiden kääntämistä organisaation kielelle ja
kontekstiin

sopiviksi

sovelluksiksi,

työvälineiksi

ja

merkityksiksi.

Jos

tämä

kääntämisprosessi vuoropuhelussa kontekstinsa kanssa jää pinnalliseksi, oppien tuottamat
seuraukset, toisin sanoen kontekstin rakentuminen, jää myös vähäiseksi.
Johtamisdiskurssien
taloudellisen,

leviämistavan

sosiaalisen,

ymmärtäminen

historiallisen,

kääntämisprosessina

kulttuurisen,

tuo

lainsäädännöllisen

niin
kuin

asiayhteyksiin liittyvän kontekstin huomion kohteeksi. Kääntämisprosessissa oppi
limittyy ja kerrostuu aikaisempien johtamisoppien diskursiivisten elementtien kanssa
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niin, että siitä jää pois joitakin elementtejä ja joitakin sedimentoituu johtamispuheen
syvemmiksi rakenteiksi. Johtamisopit rakentuvat näin kontekstissaan erilaisiksi
versioiksi.

Organisaation

johtamisdiskurssi

rakentuu

uusien

oppien

sekä

kontekstuaalisten tekijöiden ja näissä tapahtuvien muutosten vuorovaikutuksessa yhä
uudelleen. Teoreettinen malli johtamisoppien leviämisprosessista ja rakentumisesta
paikalliseksi johtamisdiskurssiksi on kuvattu seuraavassa kuviossa (Kuvio 53).

Kuvio 53 Johtamisoppien leviämisprosessi ja rakentuminen paikalliseksi johtamisdiskurssiksi

5.1 Johtamisoppien kirjo kuntaorganisaatiossa
Yritysmaailmassa sovelletut johtamisopit ovat saavuttaneen uuden julkisjohtamisen
(NPM, New Public Management) myötä julkisen sektorin toimijat (Meyer 2002). Tässä
tutkimuksessa erottuu johtamisoppien diskursiivisessa tarkastelussa ajanjaksolla 1980luvun puolivälistä 2000-luvulle kolme aikakautta: tulosjohtamisen aika 1985 -1995,
rinnakkaisten oppien aika 1996 – 1999 ja tasapainotetun tuloskortin aika 2000-luvun
alusta eteenpäin. Näiden aikakausien taitteessa huomion keskipiste johtamispuheessa
vaihtui ja samalla työvälineet ja menetelmät sekä johtamispuheen käsitteet ja termit
muuttuivat.
Tulosjohtaminen oli ensimmäinen yritysmaailmasta kuntaorganisaatioon selkeänä
tuotteena tuotu johtamisoppi, jolla oli omat käsitteensä, terminsä ja tekniikkansa.
Diskursiivisesti

tarkasteltuna

siitä

löytyivät

kirjallisuudessa

esiin

nostetut
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johtamisdiskurssien tyypilliset piirteet, kuten ylivertaisuus suhteessa vallinneeseen
johtamisoppiin (Abrahamson 1991, Kieser 1997, Ryan & Hurley 2004), yleispätevän
ratkaisun tarjoaminen ongelmaan (Huczynski 1993, Abrahamson 1996, Benders & Van
Veen 2001), onnistumispuheet muista konteksteista (Clark & Salaman 1998, Bamber
1999) ja kyky vallitsevaksi päästyään määritellä todellisuutta itselleen edullisella tavalla
(Stensaker 2005). Oppi sai oikeutuksensa muutoksen aikaansaajana ja tehokkuuden
tuojana kuntaorganisaatioon (Abrahamson & Fairchild 1999, Carson ym. 2000).
Rinnakkaisten oppien ajalla laatujohtaminen, toimintojohtaminen, benchmarking,
prosessijohtaminen, oppiva organisaatio ja tiimit toivat johtamispuheeseen uusia
diskursiivisia elementtejä. Uusia johtamisoppeja virtasi 2000-luvulle tultaessa kaiken
aikaa kuntaorganisaatioon ja yksittäiset opit näyttäytyivät yhä vähemmän eroteltavissa
olevina ilmiöinä (vrt Laaksonen 2008). Arvojohtaminen, johtamisvalmennus (coaching),
prosessien kiihdytys, resurssijohtaminen, kumppanuus- ja verkostojohtaminen sekä
kapeikkoajattelu toivat kukin omia diskursiivisia elementtejään johtamisajatteluun.
Tasapainotettu tuloskortti asiakas-, henkilöstö-, prosessi- ja talousnäkökulmineen kokosi
uudet ja vanhat opit sateenvarjonsa alle ja johtamisajattelu sai näin uuden struktuurin.
(Kuvio 54).

Kuvio 54 Johtamisoppien kirjo aikakontekstissa 1986 - 2007
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5.2 Johtamisoppien tulo kuntaorganisaatioon
Johtamisoppeja on välittynyt kuntaorganisaatioon konsulttiyritysten, yliopistojen, kuntien
johtoportaan verkostojen, uusien johtajien ja koulutuspäivien kautta (vrt. Engwall ja
Kipping 2002). Konsulttiyritykset ovat tuotteistaneet ja markkinoineet oppeja ja jotkut
johtajista ovat toimineet itsekin konsultteina. Yliopistot ovat välittäneet tietoa
kouluttamalla johtajia sekä olemalla mukana kuntien tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
Muiden kuntien kokemuksia ja käytännön tietoa opeista on tullut kuntiin johtoportaan
verkostojen kautta sekä uusien johtajien tuomana. Kirjat ja lehdet välittävät myös tietoa
opeista, mutta henkilökohtaiset kontaktit näyttävät olevan merkittävämpiä oppien
välittäjiä.
Puhe muutoksesta, tehokkuudesta ja julkisen rinnastaminen yksityiseen erottuvat ja
säilyvät tämän tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla eräänlaisena ”ylätason” puheena,
metadiskursseina. Nämä metadiskurssit oikeuttavat yksityiseltä sektorilta lähtöisin
olevien johtamisoppien soveltamisen muutoksen ja tehokkuuden aikaansaamiseksi
julkiselle sektorille (vrt. Pollitt 2000, 6, 2005, 276, Lähdesmäki 2003, Taylor 2005, 110).
Kuten Pollitt ja Bouckaert (2000) ovat julkisen johtamisen uudistusmallissaan kuvanneet,
liikkeelle panevana voimana oli tässäkin tyytymättömyys julkisen sektorin taloudellista
sekä toiminnallista tilaa kohtaan.
Paikkakuntakohtaiset

tekijät

vaikuttivat

tutkimuksen

kohdeorganisaatiossa

tulosjohtamisuudistuksen käynnistymiseen jo ennen 1990-luvun alun taloudellista lamaa.
Taustalta löytyivät Pollittin ja Bouckaertin mallissaan kuvaamat osatekijät: talouden
globaalistuminen, joka tutkimuksen kohteena olevassa kunnassa heijastui lähinnä
suurteollisuuden kautta, sosio-ekonomiset muutokset, kuten väestörakenteen muutos sekä
talouden suhdannevaihtelut. Toimintaympäristön muutosvoimat vuorovaikutuksessa
poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän sekä uuden johtamisopin kanssa johtivat
päätökseen

uudistusten

käynnistämisestä

ja

tulosjohtamisen

soveltamisesta

kuntaorganisaation johtamisjärjestelmänä (vrt. Pollitt & Bouckaert 2000, 25 - 30).
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Tässä tutkimuksessa tarkastelen johtamisoppien tuloa julkiselle sektorille yksittäisten
oppien ja yksittäisen organisaation tasolla, jolloin Pollittin ja Bouckaertin mallissaan
kuvaama poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän, toimintaympäristön ja uusien oppien
vuorovaikutus avautuu yksityiskohtaisemmin. Johtamisoppien tulo kuntaorganisaatioon
on tämän tutkimuksen mukaan yhteydessä organisaation sisäisiin, johtoon, tarjolla oleviin
oppeihin sekä toimintaympäristöön liittyviin tekijöihin (Kuvio 55).

Kuvio 55 Tekijöitä, jotka ovat yhteydessä johtamisdiskurssin organisaatioon tuloon

Organisaatioon liittyviä tekijöitä ovat koetut ongelmat ja uudistumisen tarve sekä
vallitseva johtamisoppi ja organisaation aikaisempi ”johtamisoppihistoria”, jossa muun
muassa kokemukset aikaisemmista johtamisoppien soveltamisprosesseista vaikuttavat
valmiuteen soveltaa uusia oppeja. Johtoon liittyviä tekijöitä puolestaan ovat johtajien
historia, koettu johtamisen työvälineiden tarve ja johtajien käsitys opin potentiaalista.
Johtajien henkilökohtaisilla intresseillä, käsityksillä ja historialla on merkitystä sille,
miten voimakasta uusien oppien kysyntä on. Uudet johtajat tuovat tullessaan oman
”johtamisoppihistoriansa”, johon sisältyy niin työn, opintojen kuin omien verkostojen
kautta muodostuneita käsityksiä johtamisoppien käyttökelpoisuudesta ja potentiaalista
johtamisen apuvälineenä. Uudella johtajalla on tarve ottaa ja saada johtajuus, jotta

266

johtaminen mahdollistuu. Tässä johtamisopit tarjoavat legitiimit, johtamista vahvistavat
viitekehykset ja työvälineet.
Oppiin liittyen merkittävää on, millaisia lupauksia ja mielikuvia sen avulla pystytään
rakentamaan opin soveltamisen tuomista hyödyistä ja toisaalta, miten helppokäyttöiseksi
työvälineeksi se on tuotteistettu. Johtamisopeille ominainen elementti on ollut lupaus
huomattavista - tavallisesti tehokkuuteen liittyvistä – parannuksista ja organisaation
ongelmien ratkeamisesta (Abrahamson 1996, Carson ym. 2000, Benders & Van Veen
2001, Gibson & Tesone 2001). Hyvin työvälineiksi ja tekniikoiksi tuotteistettu oppi
tarjoaa johdolle mahdollisuutta johtajuuden vahvistamiseen ja muutosten johtamiseen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta se vaikuttaa myös muutokseen suuntaamalla
johtajien ajattelua merkittäviksi määrittelemiinsä asioihin (vrt. Stensaker 2005).
Toimintaympäristöön liittyvissä tekijöissä opin organisaatioon tuloon vaikuttavat opin
soveltamisesta kerrotut menetystarinat muista kunnista tai yrityksistä (vrt. Clark &
Salaman 1998, Bamber 1999), opin markkinoijien, konsulttien ja kouluttajien aktiivisuus
sekä opin saavuttama asema tieteessä ja opetuksessa.

5.3 Johtamisoppien leviäminen kääntämisprosessina
” Meiän voi olla helppo heittää tämmösiä
johtamismantroja ihan loppuun saakka miettimällä, että
mitä se ihan oikeasti siellä oikean elämän tasolla tarkottaa.
Mut sillä yhellä sanalla tietysti voi kuitata aika paljon,
toisin perin vastuu on aina sitten ymmärtäjällä…”
(Haastattelu, ylimpään johtoon kuuluva)
Kun johtamisopin ensimmäinen versio saa johtoportaassa kannattajan (vrt. Savolainen
1997), käynnistyy opin ”markkinointi” muulle virkamiesjohdolle. Ensimmäiset
diskursiiviset kontekstit, joissa uusi oppi käy vuoropuhelua vanhojen johtamisdiskurssien
kanssa, ovat virkamiesjohdon tasolla Kun virkamiesjohdossa kannatus lisääntyy, alkaa
opin markkinointi luottamushenkilöjohdolle. Opin käyttöönotolle haetaan tässä vaiheessa
legitimiteettiä virallisten päätösten ja laajan kannatuksen kautta. Jotta oppi leviää johdon
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puheesta käytännön tasolle, se on käännettävä organisaation puheeksi ja käytännöiksi
(vrt. Braam ym. 2002). (Kuvio 56).
Gurut

Yliopistot

Koulutuspäivät
Lehtiartikkelit

Verkostot, kokemukset
muista kunnista/yrityksistä

Oppi
ja sen versiot

Konsultit

Perusopinnot
Aikuiskoulutus

Tuotteistaminen
ja markkinointi

Tutustuu oppiin, innostuu ja vakuuttuu sen
käyttökelpoisuudesta tai haluaa tutkia
soveltamismahdollisuuksia

Markkinoi oppia
virkamiesjohdolle
Markkinoi oppia
poliittiselle johdolle

Kannattaja
johtoportaassa

Saavuttaa enemmistön
kannatuksen
Saavuttaa enemmistön
kannatuksen

Esitys ja päätös opin
soveltamisesta organisaatioon

Opin diskursiivisia
elementtejä
johtamispuheeseen

Uusia diskursiivisia elementtejä vallitsevaan
johtamispuheeseen, konkretisoiminen työvälineiksi ja –
menetelmiksi, organisaatiorakenteiksi jne.
Koulutukset, ”sisäiset konsultit”, menestystarinat, lomakkeiden
ja dokumenttien kieli ja esitystapa
Uusien oppien myötä sopeuttaminen ja uusien sekä vanhojen
oppien diskursiivisten elementtien sedimentoituminen
organisaation vallitsevaksi johtamisdiskurssiksi

Johdon laaja tuki,
päätös
soveltamisesta/
johtamispuheeseen
uusia elementtejä

Kääntäminen
käytäntöön
(yksikkökohtaiset)
sovellukset

Ylläpitäminen
Sopeuttaminen,
Sedimentoituminen
uudet käännökset

Kuvio 56 Johtamisopin leviäminen kääntämisprosessina ja sedimentoituminen organisaation
johtamisdiskurssiksi

Keskeistä

johtamisoppien

leviämiselle

ja

kääntämiselle

organisaation

kielelle,

merkityksiksi ja käytännöiksi on interdiskursiivisuus - vuoropuhelu ja –kuuntelu
organisaation eri tasojen ja tahojen sekä toimintaympäristön välillä (Kuvio 57).
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Kuvio 57 Interdiskursiivisuus ja "yhteisen todellisuuden" rakentuminen

Kääntämisprosessissa (translaatio) kontekstiin huonosti sopivat asiat jäävät taka-alalle,
kun taas hyvin sopivat korostuvat ja saavat paikallisen merkityksen.

Kun oppia

käännetään johdon puheesta käytännön kentille, siitä rakentuu konkreettisia sovelluksia.
Nämä sovellukset tuotetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan johdon ja henkilöstön
vuoropuhelusta sekä käytännön tilanteesta rakentuvassa ympäristössä, diskursiivisessa
kontekstissa (vrt. Jokinen ym. 1993, Burr 1995, Fairclough 1997, Sorsa ym. 2010).
Lähiesimiesten rooli on tässä olla tulkkina ja kääntäjänä henkilöstön ja keskijohdon
välillä, keskijohdon rooli puolestaan ylimmän johdon ja lähiesimiesten välillä (Kuvio 58).

Toimintaympäristön
diskursiiviset
kontekstit:

Asukkaat

Media

Yhteiset diskursiiviset kontekstit: projektit,
koulutus- ja tiedotustilaisuudet, kokoukset
yms. foorumit

Keskijohto kääntäjänä
ja tulkkina
Ylimmän
johdon
diskursiiviset
kontekstit

Asiakkaat

Keskijohdon
diskursiiviset
kontekstit

Lähijohdon
diskursiiviset
kontekstit
Lähijohto kääntäjänä
ja tulkkina

Henkilöstön
diskursiiviset
kontekstit

Kuvio 58 Diskursiiviset kontekstit ja interdiskursiivisuus johtamisopin kääntämisprosessissa
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Avainhenkilöiden karisma, innostus ja pysyvyys ovat myös kriittistä oppia levitettäessä ja
käännettäessä organisaation kielelle (Kuvio 59).
Suuri

Opin leviämisen laaja-alaisuus

Pieni

Yhteensopivuus vallitsevaan
johtamispuheeseen
Ylimmän johdon tuki
Panostus koulutukseen ja valmennukseen
Diskurssin käyttö virallisissa
teksteissä
Suuri

Konkretisoituminen
käytännön työvälineiksi

Pieni

Interdiskursiivisuus
Koettu hyöty
Avainhenkilöiden karisma ja innostus
Avainhenkilöiden pysyvyys
Pieni

Tarjonta oppien markkinoilla

Suuri

Kuvio 59 Johtamisopin leviämisen laaja-alaisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä

5.4 Johtamisdiskurssien rakentuminen kontekstissaan
Vanhojen oppien elinkaari ei tämän tutkimuksen mukaan pääty uusien oppien vallatessa
alaa, vaan opit rakentuvat ja kerrostuvat eri johtamisoppien diskursiivisia elementtejä
sisältäviksi paikallisiksi johtamisdiskursseiksi. Cooper kumppaneineen (1996) on
puhunut sedimentoitumisesta kuvatessaan muutosilmiöitä.
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Muutos toteutuu usealla tasolla ja vaikka jokin taso häviäisi ajan myötä, muutos voi jäädä
elämään

muilla

tasoilla.

Tässä

tutkimuksessa

tulosjohtaminen

jäi

elämään

organisaatiorakenteen tasolla tulosyksikköorganisaationa, johtamisen tasolla strategisen
johtamisen prosesseina sekä tulostavoitteiden ja mittareiden asettamisena. Nämä
tulosjohtamisen

elementit

sedimentoituivat

”johtamisajattelun

pohjalle”

kyseenalaistamattomiksi syvärakenteiksi, joihin uusien oppien virta ei ole yltänyt.
Työmenetelmien tasolla tulosjohtamisen lomakkeet tulivat 1990-luvulla elinkaarensa
päähän ja korvautuivat 2000-luvun alussa tasapainotetun tuloskortin paikallisilla
versioilla. Tämä työmenetelmien ja käytäntöjen taso näyttäytyi hitaasti muuttuvana
johtamisajattelun keskikerroksena, johon muun muassa prosessijohtamisesta suodattuivat
prosessien mallintamisen elementit. Johtamisdiskurssien virrassa uudet diskurssit
kulkivat pintakerroksissa, puheen tasolla. Diskurssien kääntämis- ja tulkintaprosessin
onnistuneisuus organisaation kielelle ja käytännöiksi määritti sitä, miten paljon opin
diskursiivisia elementtejä sedimentoitui organisaation johtamisajattelun syvempiin
kerroksiin ja vaikutti operatiiviseen toimintaan (Kuvio 60).

Konteksti

uusi
johtamisoppi

uusia elementtejä
johtamisajatteluun
Translaatio

nopeasti
muuttuvaa
vallitseva
johtamisdiskurssi

syrjäytyviä elementtejä

Sedimentoituminen

hitaasti
muuttuvaa
Kuvio 60 Vallitsevan johtamisdiskurssin rakentuminen uusien oppien translaation ja diskursiivisten
elementtien sedimentoitumisen kautta

Vaikka monet johtamisajattelun elementit, puhuttu kieli, johtamisen työvälineet ja
painopistealueet ovat muuttuneet tulosjohtamisen ajasta lähtien, niin jotakin on pysynyt
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kaiken

aikaa

syvällä

pohjakerroksissa

kyseenalaistamattomana.

Sosiaali-

ja

terveyspalvelujen hallinto- ja organisaatiolähtöinen uudistaminen näyttää olevan tällainen
muuttumaton totuus. Asiakaslähtöisyys palvelujen järjestämisessä on ollut puheen tasolla
lähes jokaisen johtamisopin diskursiivinen elementti, mutta käytännössä se on jäänyt aina
organisaatiolähtöisyyden varjoon. Toimintaa arvioitaessa puolestaan reunaehto, talous, on
pysynyt pääasiallisena mittarina (vrt. Karila 2002) ja julkisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen perustarkoituksen ja –tavoitteiden saavuttamista osoittavien mittarien
kehittäminen (vrt. Paasikoski ym. 2005) talouden rinnalle on jäänyt marginaaliin (esim.
hyvinvoinnin tila, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, peruspalvelujen saatavuus,
riittävyys ja kohdentuminen).

5.5 Johtamisdiskurssit kontekstinsa rakentajina
Johtamisdiskurssit rakentavat kontekstiaan vuorovaikutuksessa erilaisten sosiaalisten,
taloudellisten, poliittisten ja organisaation historiaan sekä kulttuuriin liittyvien tekijöiden
kanssa. Diskurssit suuntaavat huomiota tiettyihin asioihin ja jättävät samalla jotain
marginaaliin. Diskurssien kääntämis- ja tulkintaprosesseissa organisaation kielelle ja
käytännöiksi määrittyy se, miten paljon opin diskursiivisia elementtejä lopulta
sedimentoituu organisaation johtamisajatteluun ja millaisia käytäntöön vaikuttavia
sovelluksia ne saavat. Tulosjohtaminen suuntasi huomion tulokseen ja tämän tutkimuksen
kuntaorganisaatiossa se sai ensisijaisesti taloudellisen ja suoritemääräisen tuloksen
mittaamisen

sekä

erilaisten

säästö-

ja

supistamistoimenpiteiden

merkityksen.

Toimintatapojen jääminen pois keskeisistä huomion kohteista ja vallan, vastuun sekä
toiminnan hajauttaminen tulosyksiköihin johtivat osaoptimointiin ja siihen, että
toimintatavat eri yksiköiden välillä erilaistuivat.
Hajauttaminen kääntyi 1990-luvun puolivälin jälkeen uusien oppien myötä uudelleen
keskittämiseksi ja uusien rakenteiden luomiseksi (Kuvio 61). Tämä lähinnä prosessi- ja
tiimijohtamisen

tuoma

kehitys

tukitoimintojen

keskittämisenä,

näyttäytyy

tutkimuksen

mielenterveyspalveluiden

kohdeorganisaatiossa
kokoamisena

omaksi

vastuualueeksi ja kotihoidon uudelleen järjestelyinä. Prosessijohtaminen sedimentoitui
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kuitenkin tulosyksikköorganisaation ja poliittisen johtamisjärjestelmän rakenteisiin niin,
että sen vaikutukset asiakaslähtöisinä, yksikkö-, sektori- ja organisaatiorajoja ylittävinä
prosessiuudistuksina jäivät ohuiksi.
Tasapainotetun tuloskortin ajalla varsinkin resurssijohtamisen diskurssi oikeutti
tulosyksiköiden yhdistämisiä ja henkilöstön uudelleen sijoittamisia. Juuti (2006, 15) on
puhunut siitä, kuinka johtamisdiskurssit luovat puitteet sille, miten ihmiset positioituvat
organisaatiossa ja millaisia vuorosanoja organisaatiossa käynnissä olevissa kielipeleissä
voi käyttää. Resurssijohtamisessa virallinen johto pyrki resurssien optimoinnin ohessa
purkamaan epävirallisina valtarakenteina koettuja henkilöstön diskursiivisia kenttiä
uudelleen järjestelyjen kautta.

tulosjohtaminen

Tulosyksikköjen yhdistäminen vallan
ja vastuun keskittäminen

Siivouspalvelut
Ruokapalvelut
Sijaiset

Tukitoimintojen
keskittäminen

Laskujen
käsittely

Hajauttaminen
-tulosyksiköt

Tulosyksiköiden
johdon ja
henkilöstön
uudelleen
sijoitukset

Pyrkimys
epävirallisten
valtarakenteiden
murtamiseen

tulosjohtaminen
prosessiajattelu

resurssijohtaminen

BSC -formaatti

Kuvio 61 Johtamisdiskurssit kontekstinsa rakentajina

Kieli, käsitteet ja terminologia ovat muuttuneet johtamisoppien myötä niin, että julkisen
sektorin johtajien puhumaan kieleen on sekoittunut aikaisemmin vain liiketaloudessa ja
yritysjohtajien kielessä eläneitä käsitteitä ja termejä (vrt. Sorsa ym. 2010). Yhtenäistyvä
puhetapa tai vähintäänkin keskustelukumppanin ymmärtäminen on mahdollistanut
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yksityisen ja julkisen sektorin vuoropuhelun sekä julkisen sektorin johtamisen
kehittymisen

johtamisoppien

kautta

hallinnosta

ja

suunnittelusta

tuloksiin

suuntautuneeksi toiminnaksi. Johtamisdiskurssit uusine termeineen ovat toimineet myös
sinänsä vanhojen ilmiöiden esiin nostajina ja uudelleen merkittäviksi tekijöinä.
Yhtenäistyvä

puhetapa

rakentaa

käsitystä

yksityisen

ja

julkisen

sektorin

samankaltaisuudesta. Filander (2000) on puhunut julkisen sektorin toiminnan uudelleen
määrittelystä yksityisen sektorin sanastojen, merkitysjärjestelmien, kielikuvien ja
identiteettien kautta.

Julkisen sektorin perusajatuksesta, tarkoituksesta ja tavoitteista

nouseva toiminnan tuloksellisuuden tarkastelu näyttää tässä jääneen marginaaliin (vrt.
Turtiainen 2000, Torppa 2007). Toiminnan tulosta ja tehokkuutta on arvioitu kaiken aikaa
taloudellisen tuloksen kautta, vaikka se yksin ei kerro muuta kuin sen, onko pysytty
budjetissa.
Vaikuttavuus ja sen mittaaminen ovat marginaaliin jäänyttä, mutta lisääntyvää puhetta
kuntaorganisaation ja sen sosiaali- ja terveystoimen johdon sekä henkilöstön
keskuudessa. Tässä liikkeenjohdon peruslähtökohdista lähtevän puheen rinnalle nousee
julkisen

toiminnan

omiin

lähtökohtiin

ja

teoriataustaan

pohjautuva

kustannusvaikuttavuusajattelu.
Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan kiteyttäen todeta, että
1. Keskeiset johtamisoppien välittäjät kuntaorganisaatioon ovat tämän tutkimuksen
mukaan konsultit, yliopisto-opetus ja muu johtajien koulutus, yritys- ja
konsulttitaustaiset johtajat sekä johtajien verkostot. Lehtiartikkelit, kirjat ja muu
joukkotiedotus välittävät myös tietoa, mutta ylimmän johdon henkilökohtaiset
kontaktit johonkin ”tiedon lähteeseen” ovat merkittävämpiä.
2. Kuntaorganisaation valmiutta johtamisopin omaksumiseen määrittävät sekä
johtajiin ja organisaatioon että oppiin ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät.
Organisaatioon liittyviä tekijöitä ovat koetut ongelmat ja uudistumisen tarve,
johtamisdiskurssien historia organisaatiossa sekä vallitsevat johtamisdiskurssit.
Oppiin liittyviksi tekijöiksi määrittyvät opin tuotteistusaste ja lupaukset (nopeista)
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hyödyistä. Toimintaympäristöön liittyviksi tekijöiksi ovat tunnistettavissa
menestystarinat opin soveltamisesta muualla, konsulttien ja kouluttajien
aktiivisuus sekä opin asema tieteessä ja yliopisto-opetuksessa. Uudet johtajat
välittävät organisaatioon aikaisemman työhistoriansa aikana omaksumiaan oppeja
ja erityisesti uudet johtajat tarvitsevat johtamisoppeja työvälineinä oman
johtajuutensa ottamiseksi ja vahvistamiseksi.
3. Johtamisoppien leviäminen tapahtuu translaationa eli kääntämisprosessina
vuorovaikutuksessa historiallisen, taloudellisen, poliittisen, lainsäädännöllisen
kulttuurisen ja sosiaalisen kontekstin sekä (johtajien) tulevaisuuden visioiden
kanssa. Oppien kääntämisessä johdon puheesta ja päätöksistä työyhteisöjen
puheeksi ja käytännöiksi tarvitaan oppien konkretisoimista työvälineiksi ja
menetelmiksi sekä johdon ja henkilöstön välistä vuoropuhelua. Jos vuoropuhelu
on vähäistä, yhteisesti jaettua ”todellisuutta”, vuorovaikutuksessa syntynyttä ja
käytännön työhön vaikuttavaa ”käännöstä” ei synny.
4. Vanhojen johtamisoppien elinkaari ei pääty uusien oppien vallatessa alaa, vaan
vanhojen ja uusien oppien diskursiivisia elementtejä sedimentoituu oppien
kääntämisprosessissa organisaation johtamispuheeseen. Näin organisaation
johtamisdiskurssi rakentuu kaiken aikaa. Vanhojen oppien elementtejä syrjäytyy
uusien tieltä nopeimmin puheen tasolla kuin työmenetelmien ja käytäntöjen
tasolla.

Johtamisajattelun

syvärakenteiksi

on

sedimentoitunut

lähes

muuttumattomia tai erittäin hitaasti muuttuvia elementtejä. Tässä tutkimuksessa
julkisen palvelujärjestelmän rakentamisen historiasta kumpuava hallinto- ja
organisaatiolähtöinen

(tulosyksikköorganisaatiolähtöisyydeksi

vahvistunut)

palvelujen järjestämistapa sekä taloudellisen tuloksen mukaan arvioitu toiminnan
tehokkuus näyttäytyivät tällaisina lähes kyseenalaistamattomina syvärakenteina.
Professionaalinen johtaminen ja poliittisen johtamisjärjestelmän rakenne voidaan
tulkita myös tällaisiksi kyseenalaistamattomiksi syvärakenteiksi.
5. Muutoksen välttämättömyys tehokkuuden lisäämiseksi ja julkisen sektorin
rinnastaminen yksityiseen säilyvät ”metatason” puheena tutkimuksen koko
tarkastelujakson

ajan.

Yksityiseltä

sektorilta

tulevien

johtamisoppien

soveltaminen kuntaorganisaatioon saa oikeutuksensa tämän metapuheen kautta.
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Tämän tutkimus vahvistaa käytännön tasolla sen, että johtajat tarvitsevat johtamisoppeja
johtamisen viitekehyksenä, työvälineinä ja muutostoimenpiteiden oikeuttajina (vrt.
Savolainen 1997). Johtajien on hedelmällistä kiinnittää huomiota myös oman
organisaation vakiintuneisiin puhetapoihin, muuttumattomiin totuuksiin ja siihen,
löytyisikö joidenkin ”syvärakenteiden” kyseenalaistamisen kautta uudenlaisia ratkaisuja
organisaation ja johtamisen ongelmiin.
Konsultointitoimialaa ajatellen tämä tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, etteivät
standardiratkaisut tuo vastausta organisaatioiden ja johtamisen ongelmiin, ennen kuin ne
on käännetty kontekstiinsa. Tässä organisaation ulkopuolelta tullut konsultti voi auttaa
esittämällä kysymyksiä ja suuntaamalla huomiota uusien ratkaisumallien ohella
vanhoihin ”itsestään selvyyksiin” ja niiden purkamisen mahdollisuuksiin.
Vastakkainasettelujen asemesta hyvinvointipoliittisten ja liiketaloudellisten näkökulmien
sosiaali-

ja

terveyspalveluiden

kehittämisessä

pitäisi

päästä

entistä

enemmän

vuoropuheluun niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin liiketalouden ja sosiaali- ja
terveystieteiden tutkimuksessa. Näin liiketalouden johtamisosaamisen ja johtamisoppien
kääntäminen hyvinvointipoliittisessa kontekstissa julkisen sekä yksityisen toiminnan
arvolähtökohdat ja kontekstuaaliset seikat huomioiden antaisi suuntaa kumppanuuksiin ja
verkostoihin rakentuvalle uuden julkisjohtamisen jälkeiselle post-NPM–ajalle.

5.6 Jatkotutkimusaiheet
Esittämäni

jatkotutkimusaiheet

liittyvät

tässä

tutkimuksessa

esiin

nousseisiin

lisäselvitystä kaipaaviin seikkoihin sekä tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajattuihin tai
samaa aihetta eri näkökulmasta lähestyviin asioihin.
1. Tässä

tutkimuksessa

johtamisoppeja,

niiden

organisaatioon

tuloa,

leviämisprosessia sekä oppien ja kontekstin vuorovaikutteista rakentumista
tarkasteltiin yksittäisessä kuntaorganisaatiossa. Tutkimusta olisi mahdollista
jatkaa

ottamalla

tarkasteluun

laajempi

joukko

kuntaorganisaatioita

ja
276

tunnistamalla esimerkiksi erilaisia kuntaorganisaatioiden ”arkkityyppejä”, eri
oppeja, eri tavoin ja erilaisin seurauksin soveltaneista kunnista. Tutkimus olisi
jatkoa tälle tutkimukselle sen suhteen, missä määrin tässä tehdyt tulkinnat saavat
vahvistusta tulosten pysyvyyden sekä siirrettävyyden kautta arvioituna.
2. Johtamisdiskurssien mikrotason tekstuaaliset piirteet jäävät tässä tutkimuksessa
lähes kokonaan analysoimatta. Tutkimuksessa esille nostettuja diskursiivisia
ilmiöitä kannattaisi tutkia ja analysoida jatkossa yksityiskohtaisemmalla tavalla.
3. Uuden julkisjohtamisen toiseen puoleen, näennäismarkkinoiden luomiseen
liittyvien puhetapojen leviämistä, käsitysten ja merkitysten rakentumista sekä
vaikutuksia samalla ajanjaksolla olisi myös mielenkiintoista tutkia. Tutkimuksen
aineiston voisi kerätä samoin yksittäisestä kuntaorganisaatiosta ja sen lisäksi
palveluja

käyttävien

kuntalaisten

ja

sidosryhmien,

kuten

yksityisten

johtamisdiskurssit

rakentuivat

palveluntuottajien haastatteluilla.
4. Tässä

tutkimuksessa

tarkasteltiin,

miten

kuntaorganisaation sosiaali- ja terveystoimen kontekstissa? Tarkastelu oli rajattu
pääosin aikakontekstiin. Paikka-, toimija-, asia- ja tilannekontekstiin liittyvän
varioinnin tutkiminen avaisi puheen tasolla ja avulla tapahtuvaa ”todellisuuden”
rakentamista, asioiden merkittäväksi tekemistä tai marginaaliin jättämistä.
5. Tässä tutkimuksessa muutosta on tarkasteltu metadiskurssina johtamisdiskurssien
näkökulmasta. Muutos näyttäytyi jännitteisenä ilmiönä, jota olisi mahdollista
tarkastella

vakiintuneita

käsityksiä

näkyväksi

tehden

ja

niitä

samalla

kyseenalaistaen. Esimerkiksi puheessa muutosvastarinnasta rakennetaan usein
käsitystä, että koko henkilöstö kokee muutoksen negatiivisena. Näin ei kuitenkaan
liene,

mutta

pystyykö

muutosvastarinta

valtadiskurssina

vaimentamaan

vaihtoehtoisesti asiasta ajattelevien puheen?
6. Tehokkuuden

ja

tuloksellisuuden arviointi

tapahtui

pääasiassa

talouden

mittareiden kautta, vaikka puhe ei-taloudellisten mittareiden tuomisesta arvioinnin
välineiksi oli johtamispuheessa mukana aina tulosjohtamisen kaudelta lähtien.
Vaikuttavuuspuheen

kääntäminen

kustannusvaikuttavuutta

osoittaviksi

puheen
työvälineiksi

tasolta
ja

toiminnan

mittareiksi

vaatisi

monitieteistä tutkimusta kustannuksia sekä hyvinvointivaikutuksia mittaavien
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muuttujien määrittämisestä niiden konkretisoimiseen tietoteknisiksi tai muiksi
käytännön sovelluksiksi (ja viimein konsulttien tuotteistamiksi ja markkinoimiksi
johtamisopeiksi).
7. Marginaaliin jäänyt asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjoaa
tutkimukselle monta lähestymistapaa ja näkökulmaa palvelujen järjestämisestä ja
asiakaslähtöisistä

julkisista

palvelukonseptein.

hankinnoista

Diskursiivisen

asiakaslähtöisyys-diskurssin

niiden

tuottamiseen

tutkimuksen

purkaminen

erilaisiksi

erilaisin

lähestymistavalla

jo

merkityksiksi

ja

tarkasteleminen niin julkisessa kuin yksityisessä kontekstissa toisi esiin ilmiön
monimuotoisuutta sekä kontekstuaalista luonnetta.
8. Tutkimuksen

kohteena

voisivat

olla

myös

lainsäädännön

tason

kyseenalaistamattomat ”syvärakenteet”, jotka vaikuttavat kuntaorganisaatioiden
toimintaan niin, ettei syvälle meneviä uudistuksia tapahdu tai niiden toteuttaminen
on hidasta.
9. Liikkeenjohdon piiristä tulleet johtamisopit ovat uudistaneet johtamisajattelua
kuntaorganisaatiossa

ja

kiinnittäneet

johtajien

huomion

muun

muassa

strategiatyöhön, toimintatapoihin ja tuloksen mittaamiseen. Jatkossa tarvitaan
monitieteistä tutkimusta ja teorian muodostamista, joka lähtee julkisen johtamisen
omasta perusajatuksesta, etiikasta ja filosofiasta, mutta hyödyntää samalla
liikkeenjohdon tietopohjaa ja teorioita. Tässä verkostot ja niissä johtaminen sekä
niiden johtaminen on yksi ajankohtainen tutkimuskohde.

278

LÄHTEET
Aaltonen, M. & Heikkilä, T. 2003. Tarinoiden voima. Miten yritykset hyödyntävät
tarinoita? Talentum Media. Helsinki.
Abrahamson, E.1991. Managerial fad and fashion: the diffusion and rejection of
innovations. Academy of Management Review 16, 586 – 612.
Abrahamson, E.1996. Management fashion. Academy of Management Review 21, 254 –
285.
Abrahamson, E. & Fairchild, G. 1999. Management fashion: lifecycles, triggers, and
collective learning processes. Administrative Science Quarterly 44, 708 – 740.
Adler P. 2001. Market, hierarchy, and trust: the knowledge economy and the future of
capitalism. Organization science 12, 215 – 234.
Ainamo, A. & Tienari, J. 2002. The Rise and fall of a local version of management
consulting in Finland. Teoksessa Management Consulting: Emergence and dynamics of a
knowledge industry. Eds. M. Kipping and L. Engwall. Oxford University Press. Oxford.
70 – 90.
Alasuutari, P. 2001. Laadullinen tutkimus. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Alvesson, M. & Karreman, D. 2000. Varieties of discourse: on the study of organizations
through discourse analysis. Human relations 53, 1125 – 1150.
Alvesson, M. & Willmott, H. 2002. Identity regulation as organizational control:
Producing the appropriate individual. Journal of Management Studies 39, 619 – 644.
Antola E. 2004. Suomi EU:n etujoukkoon. Eurooppa -politiikan uudet haasteet. EVA
raportti. Taloustieto Oy. Yliopistopaino.
Ashton, T., Mays, N. & Devlin, N. 2005. Continuity through change: The rhetoric and
reality of health reform in New Zealand. Social Science & Medicine 61, 253 – 262
Bamber, G. 1999. Fads, Fashion and Fantasies: Reflections on Management Trends and
on University Business Schools. A Professional Lecture. Nathan Campus, Griffith
University. Griffith Uniprint.
Bamford J., Gomes-Casseres B. & Robinson M. 2003. Mastering Alliance Strategy. John
Wiley & Sons. California.

279

Barley, S. & Kunda, G. 1992. Design and Devotion: Surges of rational and normative
ideologies of control in managerial discourse. Administrative Science Quarterly 37, 363
– 399.
Barley, S., Meyer, G. & Gash, D. 1988. Cultures of Culture. Agademics, Practitioners
and the Pragmatics of Normative Control. Administrative Science Quarterly 33, 24 – 60.
Barnett, R. & Barnett, P. 2003. Back to the future? Reflections on past reforms and future
prospects for health services in New Zealand. GeoJournal 59, 137 – 147.
Benders, J. & Van Veen, K. 2001. What’s in a Fashion? Interpretative Viability and
Management Fashions. Organization 8, 33 – 53
Berger, P. & Luckmann, T. 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Gaudeamus.
Helsinki.
Bezemer, J., Karsten, L. & Van Veen, K. 2002. Understanding variations between
management fashions; a Comparison of the different institutional expression of two
management concepts. SOM. Research report, 03G05. University of Groningen.
Blomqvist K. 1999. Asymmetric partnerships - Different characteristics and motivation
of small and large technology firms. Working paper 3. Working paper series of
Tecgnology Business Research Center, Lappeenranta University of Technology.
Blomqvist K., Kyläheiko K. & Virolainen V-M. 2002. Filling a gap in traditional
transaction cost economics: towards transaction benefits-based analysis. International
Journal of Production Economics 79, 1 – 14.
Blomqvist K. & Levy J. 2006. Collaboration capability – A Focal concept in knowledge
creation and collaborative innovation in networks. International Journal of Management
Concepts and Philosophy 2, 31 – 48.
Borins, S. 2005. New Public Management, North American style. Teoksessa
McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New Public Management Current
trends and future prospects. Routledge. London.
Braam, G, Heusinkveld, S, Benders, J. & Aubel, A. 2002. The reception pattern of the
Balanced Scorecard: Accounting for interpretative viability. SOM-reports University of
Groningen. Theme G.
Brendan M. 2004. What is public about public services? Commissioned by the World
Bank as a background paper for the World Development Report 2004, Making services
work for poor people.

280

Brunila A., Jokinen H., Kerola H., Mäkitalo R. & Putkonen C. 2003.
Hyvinvointipalvelujen turvaaminen. Valtionvarainministeriö. Kansantalousosasto.
Julkaisuja 4/2003. Edita Prima Oy. Helsinki.
Burr, V. 1995. An Introduction to Social Constructionism. Routledge. London.
Burrell, G. & Morgan, G. 1979. Sociological Paradigms and Organisational Analysis.
Elements of the Sociology of Corporate Life (1989 edition). Gower. Aldershot.
Calás, M. & Smircich, L. 1999. Past postmodernism? Reflections and tentative directions.
Academy of Management review 24, 649 – 671.
Carroll, P. & Steane, P. 2005. Australia the New Public Management and the new
millennium. Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New Public
Management Current trends and future prospects. Routledge. London.
Carson, P.P., Lanier, P.A., Carson, K.D. & Birkenmeier, B. J. 1999. A Historical
perspective on fad adoption and abandonment. Journal of Management History 5, 320 –
333.
Carson, P.P., Lanier, P.A., Carson, K.D. & Guidry, B.N. 2000. Clearing a path throught
the management fashion jungle: Some preliminary trailblazing. Academy Of
Management Journal 43, 1143 – 1158.
Cheung, A. 2005. The politics of New Public Management. Some experience from
reforms in East Asia. Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New
Public Management Current trends and future prospects. Routledge. London.
Christensen, M. & Yoshimi, H. 2003. Public Sector Performance reporting: New Public
Management and Contingency Theory Insights. Government Auditing Review 10, 71 –
83.
Christensen T. & Lægreid P. 2001. New Public Management. The transformation of
ideas and practice. Aldershot. Ashgate.
Christensen T. & Lægreid P. 2007. Introduction – Theoretical approach and research
questions. Teoksessa: Christensen T. & Lægreid P. (ed) Transcending New Public
Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Ashgate. 1 – 16.
Clark, T. & Salaman, G. 1998. Telling Tales: Management guru’s narratives and the
construction of managerial identity. Journal of Management Studies 35, 137 – 161.
Clarke, J., Cochrane A. & McLaughlin E. 1994. Managing Social Policy. Sage. London.

281

Cooper, D., Hinings, B., Greenwood, R. & Brown, J. 1996. Sedimentation and
transformation in organizational change: The case of Canadian law firms. Organization
Studies 17, 623 – 647.
Crismore, A. & Farnsworth, R. 1989. Mr. Darwin and his readers: Exploring
interpersonal metadiscourse as a dimension of ethos. Rhetoric rewiev 1, 91 – 112.
Czarniawska, B. 1998. A Narrative approach to organization studies. Qualitative research
methods series 43. Sage Publications. London.
Davenport, T. & Short, J. 1990. The new engineering: Information technology and
business process redesign. Sloan management review, summer 1990, 11 – 27.
Dawson, S. & Dargie, C. 2005. New Public Management. A discussion with special
reference to UK health. Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New
Public Management Current trends and future prospects. Routledge. London.
Deming, W. E. 1982. Out of the Crisis: Quality, Productivity and Competitive Position.
Cambridge University Press. New York.
Djupsund, G., Helander, V. & Ståhlberg, K. 1975. Det kommunala indelsningsproblemet
i Finland: Reformer och konsekvenser. Meddelanden från statsvetenskapliga fakulten vid
Åbo Akademi. Serie B, 46.
Drucker, P. F. 1954. The Practice of Management. Harper & Row. New York.
Drucker, P. F. 1964. Managing for Results: Economic Tasks and Risk-taking Decisions.
Harper & Row. New York.
Dyer J.& Hatch N. 2004. Using supplier networks to learn faster. MIT Sloan
Management Review, Spring 2004, 57 – 64.
Edwards, D. 1997. Discourse and Cognition. Sage. London.
Ekström, B-E. 2004. Pelastakaa Helsinki – globalisaatiostrategia kuntataloudelle. EVA.
Taloustieto Oy. Yliopistopaino. Helsinki.
Engwall, L. & Kipping, M. 2002. Introduction: Management consulting as a knowledge
industry. Teoksessa: Kipping, M. & Engwall, L. Management consulting, emergence and
dynamics of a knowledge industry. Oxford University Press. New York. 1 – 18.
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
Eronen, A., Kinnunen, P., Selkälä, A., Siltaniemi, A. & Särkelä, R. 2002.
Sosiaalibarometri 2002. Hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja

282

näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.
Hakapaino Oy. Helsinki.
Eränen, P. 1993. Strategiaprosessi ja ABM. Teoksessa Lumijärvi ym. 1993.
Toimintojohtaminen. Activity Based Managementin suomalaisia sovellutuksia.
Ekonomia –sarja. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 116 - 128.
Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus
Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Ehrnrooth, J. 1992. Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja
niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905 – 1914. Historiallisia tutkimuksia 167.
Societas Historica Finlandiae. Helsinki.
Fairclough, N. 1989. Language and Power. Longman. London.
Fairclough, N. 1992. Discource and social change. Polity Press. Cambridge.
Fairclough, N. 1997. Miten media puhuu. Vastapaino. Tampere.
Fairclough, N. 2005. Peripheral Vision: Discourse analysis in organization studies: The
Case for critical realism. Organization Studies 26, 915 – 939.
Ferlie, E. & Fitzgerald, L. 2005. The sustainability of the New Public Management in the
UK. Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New Public
Management Current trends and future prospects. Routledge. London.
Field JE. & Peck E. 2003. Public – private partnership in healthcare: the managers’
perspective. Health and Social Care in the Community 11, 494 – 501.
Filander, K. 2000. Kehittämistyö murroksessa: sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta
julkisella sektorilla 1990-luvulla. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.
Acta Universitatis Tamperensis 777. Tampere University Press.
Forma, P., Kuivalainen, S., Niemelä, M. & Saarinen, A. 2007. Kuinka hyvinvointivaltio
kesytetään? Julkisen sektorin uudistaminen ja hyvinvointipalvelujen muutos
Pohjoismaissa. Turun yliopiston Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja B: 32/2007.
Turku.
Foucault, M. 1982. The Archaeology of knowledge. Tavistock Publications. London.
Fredriksson, S. & Martikainen, T. 2006. Kilpailuttaminen ja kvasimarkkinat: käsitteelliset
lähtökohdat. Teoksessa: Fredriksson, S. & Martikainen, T. (toim.) 2006, Kilpailuttamisen
kokemukset. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnat ja kilpailu –sarjan julkaisu nro 1.
Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala. 9 – 18.

283

Gergen, K. 1994. Realities and Relationships – Soundings in Social Construction.
Harvard University Press. Cambridge.
Gibson, J.W. & Tesone, D.V. 2001. Management fads: Emergence, evolution and
implications for managers. The Academy of Management Executive 15, 122 – 133.
Gill, J. & Whittle, S. 1992. Management by panacea. Journal of Management Studies 30,
281 – 295.
Graham, I. & Williams, R. 2005. The use of management texts: Hammer’s reengineering.
Scandinavian Journal of Management 21, 159 – 175.
Grant, D., Hardy, C., Oswick, C. & Putnam, L. 2004. Introduction – organizational
discourse: exploring the field. Teoksessa Grant, D., Hardy, C., Oswick, C. & Putnam, L.
(eds). The Handbook of Organizational Discourse. Sage. London. 1 – 36.
Grant T. 1996. Keys to successful public – private partnerships. Canadian Business
Review 23, 27.
Greenwood, R. & Lachman, R. 1996. Change as an underlyng theme in professional
service organizations: An introduction. Organization Studies 17, 563 – 572.
Grimsey D. & Lewis M. 2002. Evaluating the risks of public private partnerships for
infrastructure projects. International Journal of project Management 20, 107 – 118.
Gruening, G. 2001. Origin and theoretical basis of the New Public Management (NPM).
Internal Public Management Journal 4, Spring 2001, 1 – 25.
Grönroos, E. & Perälä, M-L. 2004. Johtamistutkimus terveydenhuollossa. Stakes. Aiheita
2. Stakesin monistamo. Helsinki.
Guba, E. 1990. The Alternative paradigm dialog. Teoksessa: Guba, E. (toim.) The
Paradigm dialog. Newbury Park, London. New Delhi: Sage Publications, 17 – 30.
Hannukainen, T. 1991. Laatuyritykset. MET. Tampere.
Guba, E. & Lincoln, Y. 1994. Competing Paradigms in qualitative research. Teoksessa:
Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (toim.) Handbook of Qualitative Research, 105 – 117.
Thousand Oaks: Sage Publications.
Guillėn, M. 1994. Models of Management: work, authority, and organization in a
comparative perspective. The University of Chicago Press. Chicago.
Hajer, M. 1995. The Politics of Environmental Discourse. Ecologigal Modernization and
the Policy Process. Claredon Press. Oxford.

284

Hall, S. 1992. The West & The Rest, Discourse and Power. Teoksessa Hall, S. & Gieben
B. (eds.) Formations of Modernity. Polity Press. Cambridge.
Hall, S. 1999. Identiteetti. Vastapaino. Tampere.
Hallintolaki 434/2003
Hallituksen esitys vuoden 2010 valtionosuusuudistuksesta, HE 174/2009.
Halme, P. & Takala, T. 2003. Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimaan –
diskurssianalyyttinen tutkimus. Liiketaloudellinen aikakauskirja 3, 495 – 517.
Hamel, G. & Prahalad, C. 1994. Competing for the future. Harvard Business School
Press. Boston.
Hammer, M. 1990. Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate. Harvard Business
Review 7-8, 104-112.
Hammer, M. & Champy, J. 1993. Reengineering the Corporation. A Manifesto for
Business Revolution. HarperCollins Publishers. New York.
Hannukainen, T. 1991. Laatuyritykset. MET. Tampere.
Hannus, J. 1994. Prosessijohtaminen: ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen
suorituskyky. 4p. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Hardy, C., Palmer, I. & Phillips, N. 2000. Discourse as a strategic resource. Human
Relations 53, 1227 – 1247.
Harisalo, R. & Miettinen, E. 1997. Klassinen liberalismi. Tampere University Press.
Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala.
Harvey, D. 2005. Uusliberalismin lyhyt historia. Vastapaino. Tampere.
Hassard, J. & Holliday, R. (eds). 1998. Organization representation. Work and
Organizations in Popular Culture. Sage. London.
Hatch, M. 1997. Organization theory. Modern, symbolic and postmodern perspective.
Oxford University Press.
Haveri, A. 2000. Kunnallishallinnon uudistukset ja niiden arviointi. Acta-Julkaisusarja
124. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
Haveri, A. & Nieminen, J. 2003. Mitä hyötyä on kuntien yhdistymisestä? Kuntien
yhdistymisen vaikutukset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokemana Heinolassa,
Lohjalla ja Porvoossa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1, 7 – 21.
285

Haveri, A. & Pehk, T. 2008. Verkostokunta johtamisen ja demokratian haasteena.
Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusarja. Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Haverinen R. 2003. Laatudokumentit ja suomalainen sosiaalipalvelujen modernisaatio.
Yhteiskuntapolitiikka 68, 4.
Heikkilä, M. 1993. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto talousahdingossa. Kriisejä ja
selviämisstrategioita. Teoksessa Heikkilä, M., Hänninen, S., Kosunen, V., Mäntysaari,
M., Sallila, S. & Uusitalo, H. 1993. Hyvinvoinnin päätepysäkillä? Aineistoa
hyvinvointipolitiikkaa ja lamaa koskevaan keskusteluun. STAKES. Raportteja 128.
Gummerus. Jyväskylä.
Heikkilä, M., Kautto, M. & Teperi, J. 2005. Julkinen hyvinvointivastuu sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2005. Edita Prima Oy.
Helsinki.
Heikkilä, M. & Lehto, J. 1992. Sopeutuminen vai kriisi? Sosiaali- ja terveyshallituksen
raportteja 74. VAPK –kustannus. Helsinki.
Heinonen, J. & Paasio, K. 2005. Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä. Kunnallisalan
kehittämissäätiö. Tutkimusjulkaisut nro 48. Pole-Kuntatieto Oy. Vammalan Kirjapaino
Oy. Vammala.
Helms Mills, J.C. 2005. Making Sense of Organizational Change. The Workplace
review, April 2005, 1-4.
Heuru, K. 2000. Kunnan päätösvallan siirtyminen: oikeudellinen tutkimus
kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja
tehokkuusarvojen ristipaineessa. Acta Universitatis Tamperensis 760. Tampereen
yliopisto. Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta. Tampere University Press. Tampere.
Heuru, K. 2002. Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Talentum. Gummerus Kirjapaino
Oy. Saarijärvi.
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2001. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja
käytäntö. Helsinki University Press. Helsinki.
Holstein, J. & Gubrium, J. 1995. The active interview. Qualitative research methods
series 37. Sage Publications. London.
Honkanen, P. 1995. Julkinen sektori. Muistiinpanoja yksityistämisestä ja
säästöpolitiikasta. Hanki ja jää. Karisto Oy. Helsinki.

286

Hood, C. 1996. Exploring variations in public management reform of the 1980s’.
Teoksessa Bekke, H., Perry, J. & Toonen, T. (eds) Civil Service Systems in Comparative
perspective. Indiana University Press. Bloomington 268 – 287.
Hood, C. & Jackson, M. 1991. Administrative Argument. Aldershot. Dartmouth.
House, R., Javidan, M., Hanges, P. & Dorfman, P. 2002. Understanding cultures and
implicit leadership theories across the globe: an introduction to the project GLOBE.
Journal of World Business 37, 3 – 10.
Huczynski, A.A. 1993. Management gurus. Routledge. New York.
Humble, J. 1967. Management by objectives. Industrial Education and Research
Foundation. London.
Hämäläinen, T. & Heiskala, R. 2004. Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan
uudistumiskyky. Sitra 271. Edita Publishing Oy. Helskinki.
Hänninen, S. 1995. Lamapolitiikasta. Pohdintaa laman hallinnasta kunnissa. Teoksessa
Hänninen, S., Iivari, J. & Lehto, J. 1995. Hallittu muutos sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Stakes raportteja 182. Saarijärvi.
Härkönen, E. & Nissinen, J. 1988. Ihmisten johtaminen. Kainuun Sanomain Kirjapaino
Oy. Kajaani.
Ingham M. & Mothe C. 1998. How to learn in R & D partnerships? R & D Management
28, 249 – 261.
Jokinen, A. & Juhila, K. 1991. Diskursseja rakentamassa. Näkökulma sosiaalisten
käytäntöjen tutkimiseen. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia,
sarja A, Nro 2.
Jokinen, A. & Juhila, K. 1993. Valtasuhteiden analysoiminen. Teoksessa Jokinen, A.,
Juhila, K. & Suoninen, E. 1993. Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Gummerus
Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Jokinen, A. & Juhila, K. 1999. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Teoksessa:
Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 1999. Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino.
Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 1993. Diskursiivinen maailma. Teoreettiset
lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E.
1993. Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Juhila, K. & Suoninen, E. 1999. Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä.
Teoksessa: Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E.: Diskurssianalyysi liikkeessä.
287

Vastapaino. Tampere. 233 - 252
Juran, J. 1988. Juran on planning for quality. The Free Press. New York.
Juuti, P. 2001. Johtamispuhe. Aavaranta-sarja no 48. PS-kustannus. WS Bookwell Oy.
Juva.
Juuti, P. (toim.) 2006. a. Johtamisen kehityslinjoja. Teoksessa: Johtaminen eilen, tänään,
huomenna. Otava. Keuruu.
Juuti, P. 2006. b Lopuksi: Onko johtamisella tulevaisuutta? Teoksessa: Johtaminen eilen,
tänään, huomenna. Otava. Keuruu.
Juuti, P. 2006.c. Organisaatiokäyttäytyminen. Aavaranta-sarja. Otava. Keuruu.
Kaivos, P., Laamanen, K., Salonen, L. & Valpola, A. 1995. Benchmarking huipputasosta
oppiminen suomalaisia käytännön kokemuksia. Metalliteollisuuden Kustannus Oy.
Helsinki.
Kalland M. 1996. Hyvin leikattu – huonosti ommeltu. Erityisryhmien palveluihin
kohdistuneet säästöt valtionosuusuudistuksen jälkeen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yhteistyöyhdistys YTY r.y. Oy Edita Ab. Helsinki.
Kansanterveyslaki 66/1972.
Kallio, O. 1995. Ympäristön vaikutus kuntaorganisaation toimintaan. Kunnan
toimintaympäristön tilannetekijöiden merkitys etsittäessä selityksiä kuntien
toimintamallien ja rakenteen muuttumiseen 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun. Acta
Universitatis Tamperensis A 457. Tampereen yliopisto. Tampere.
Kaplan, R. & Norton, D. 1996. The Balanced Scorecard. Translating strategy into action.
Harvard Business School Press. Boston.
Kaplan, R. & Norton, D. 2002. Strategialähtöinen organisaatio. Tehokkaan
strategiaprosessin toteutus. Kauppakaari. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Karila, A. 1998. Kuntien talouden ohjaus ja sen muutos. Perinteisestä politiikasta
rinnakkaisten ohjausjärjestelmien kokonaisuuteen. Suomen Kuntaliiton Acta-sarja.
Helsinki.
Karila, A. 2002. Kuntien talouden ja toiminnan ohjausvälineiden muutos ja
tilivelvollisuuden toteutuminen. Teoksessa Ståhlberg K. & Kettunen A. (toim.) Kuntaväki
tutkii. Kuntaliiton tohtorikoulutusohjelma 1990-97. Acta-väitöskirjasarja 3/2002. Suomen
Kuntaliitto. Helsinki.

288

Kauppinen, T. 2002. Arvojohtaminen. Tie taiturimaiseen tavoiteiden jalkauttamiseen,
inhimillisen energian johtamiseen ja organisoituun rakastumiseen. Otava. Helsinki.
Kauppinen, S. & Niskanen, T. 2003. Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes.
Raportteja 274. Gummerus. Saarijärvi.
Kekäle, T. 1998. The Effects of organizational culture on successes and failures in
implementation of some total quality management approaches. Towards a theory of
selecting a culturally matching quality approach. Acta Wasaensis 65. Universitatis
Wasaensis. Vaasa.
Ketola, O. & Kevätsalo, K. 1994. Ammatti vai elämäntehtävä. Sosiaali- ja
terveydenhuollon työ ja organisaatiot murroksessa. Painatuskeskus Oy. Helsinki.
Kettunen, P. 1997. Isopyörä kääntyy. Atena Kustannus Oy. Jyväskylä.
Kieser, A. 1997. Rhetoric and myth in management fashion. Organization 4, 49 – 74.
Kirjanpitolaki 1336/1997.
Kirjavainen, P. & Laakso-Manninen, R. 2001. Strategisen osaamisen johtaminen.
Yrityksen tieto ja osaaminen kilpailuedun lähteeksi. Edita Oyj. Helsinki.
Kivikuru, U. 1996. Vastavirtaa ja sivupolkuja. Vaihtoehtodiskurssit jäivät kapeiksi ja
erikoistuneiksi. Teoksessa: Kivikuru, U. (toim.) Kansa Euromyllyssä. Journalismi,
kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat Suomen EU-jäsenyysprosessissa.
Yliopistopaino. Helsinki.
Koivula, P. 2008. Johtaminen ja IT:n mahdollisuudet. Survey-tutkimus julkishallinnon
johtajien käyttämistä IT:n mahdollisuuksista vuosina 1992 ja 2006. Acta Electronica
Universitatis Tamperensis 714. Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos.
Tampere.
Koivumäki, J. 2005. Uusi julkisjohtaminen ja työelämän muutokset 90-luvulla.
Lähenivätkö yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajien työelämäkokemukset?
Hallinnon Tutkimus 24, 14 – 31.
Kornberger, M., Clegg, S. & Carter, C. 2005. Rethinking the polyphonic organization:
Managing as discursive practice. Scandinavian Journal of Management 22, 3 – 30.
Koski, A. 2004. Kuntien rutiiniyhdistyminen ja taitava yhdistyminen.
Sisäasiainministeriön julkaisusarja. Kunnat 55/2004.

289

Kujala, E. 2003. Asiakaslähtöinen laadunhallinnan malli. Tilastolliseen prosessin
ohjaukseen perustuva sovellus terveyskeskukseen. Acta Universitatis Tamperensis 914.
Hoitotieteen laitos. Tampereen yliopisto.
Kunnallinen työmarkkinalaitos. 2000. Kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden
arviointia koskeva suositus. Yleiskirje 15/2000.
Kuntajakolaki 1196/1997.
Kuntalaki 365/1995.
Kuntien valtionosuuslaki 1147/1996
Kytö, H., Aatola, L. & Tuorila, H. 2005. Tiskiltä deskille. Teoksessa: Leskinen, J.,
Hallman, H., Isoniemi. M., Perälä, L., Pohjoisaho, T. & Pylvänäinen, E. Vox
consumptoris – Kuluttajan ääni. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2005.
Kuluttajatutkimuskeskus. Savion Kirjapaino Oy. Kerava. 23 – 39.
Kähkönen, L. 2007. Näennäismarkkinoiden tehokkuuden rajoitteet ja mahdollisuudet
paikallishallinnon palveluissa. Acta Universitatis Tamperensis 1277. Tampereen
yliopistopaino Oy. Tampere.
Köyhäinhoitolaki 145/1922.
Laaksonen, H. 2008. Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja
työyhteisön hyvinvointi. Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä.
Acta Wasaensia No 187. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 3. Vaasan yliopisto.
Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2002. Prosessijohtamisen käsitteet. Terms and concepts in
business process management. Tammerpaino Oy. Tampere.
Laine, V. 2006. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohdista ja tavoitteista.
Kansantaloudellinen aikakauskirja. 102. vsk. 3, 401 – 409.
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta 321/2010.
Laki kansanterveyslain muuttamisesta 855/2004.
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977.
Laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista 224/1944.
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001.

290

Laki kätilöiden asettamisesta maalaiskuntiin ja niiden palkkauksesta 18/1920.
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983.
Laki lasten päivähoidosta 36/1973.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 758/1992.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987.
Laki vapaakuntakokeilusta 718/1988.
Laki yleisestä lääkärin hoidosta 197/1939.
Laurila. J. 2008. Organisaatioteoreettinen lähestymistapa strategiseen johtamiseen:
Viimeaikaisia tuloksia ja uusia näköaloja. Liiketaloudellinen aikakauskirja 1/2008.
Latour, B. 1986. The powers of association. Teoksessa: Law, J. (ed.) Power, Action and
Belief. A new sociology of knowledge? Sociolcical Review monograph 32, 264 – 280.
Routledge. London.
Le Grand, J. & Bartlett, W.1993. Quasi-markets and social policy. MacMillan Press.
Houndmills.
Leinamo, K. 2004. Kuntaliitoksen jälkeen. Kuntien yhdistymisen vaikutus liitosalueiden
näkökulmasta. Vaasan yliopisto. Levon-instituutin julkaisu 111.
Lehto, J. 1995. Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen muutossuunta 1990-luvun alun
talouskriisin aikana. Teoksessa Hänninen S., Iivari J. & Lehto J. 1995. Hallittu muutos
sosiaali- ja terveydenhuollossa? Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon muutos ja
muutoksen hallinta 1990-luvun alkuvuosina. STAKES: Raportteja 182. Gummerus.
Saarijärvi.
Lehto,J. 2003. Uusi julkissektorin hallinta ja kilpailuttaminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Teoksessa: Olllila, E., Ilva, M. & Koivusalo. M. 2003.
Kilpailuttaminen sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raportteja 276. Gummerus. Saarijärvi.
Lehtonen. M. 1996. Merkitysten maailma. Vastapaino. Tampere.

291

Leväsvirta, L. 2000. Kuntien hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä. Kunnallisten
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä niiden yhteensopivuus
toimintaympäristön kanssa. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
Suomen kuntaliitto. Acta-sarja.
Lillrank, P. 1990. Laatumaa: johdatus Japanin talouselämään laatujoohtamisen
näkökulmasta. Gaudeamus. Helsinki.
Lillrank, P. 1998. Laatuajattelu: laadun filosofia, tekniikka ja johtaminen
tietoyhteiskunnassa. Otava. Helsinki.
Lillrank, P. 2003. Keskeneräinen potilas eli aika sairaanhoidossa. Suomen Lääkärilehti 3.
Lincoln, Y. & Guba, E. 1985. Naturalistic Inquiry. Sage. Beverly Hills.
Lith, P. 2006. Yritystoiminta ja kuntien ostopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö. Elinkeino-osasto. Julkaisuja 25/2006. Edita Publishing
Oy. Helsinki.
Lumijärvi, I. 1999. Tasapainotetun mittariston malli ja kunta-alan tuloksellisuusarviointi.
Työturvallisuuskeskus. Edita Oy. Helsinki.
Lumijärvi, I. 2005. Laatujohtaminen ja tasapainotettu mittaristo terveydenhuollossa.
Teoksessa: Vuori, J. (toim.) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede
terveydenhuollon työyhteisöissä. WSOY. Porvoo 278 – 302.
Lumijärvi, I. & Jylhäsaari, J. 2000. Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Laadun ja
tuloksen tasapaino johtamishaasteena. Gaudeamus. Helsinki.
Lumijärvi, I. & Salo, S. 1996. Valtionhallinnon tulosohjausjärjestelmä parlamentaarisen
ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja
raportteja 7.
Lumijärvi, O-P. 1993. Activity Based Managementin perusteet. Teoksessa Lumijärvi ym.
1993. Toimintojohtaminen. Activity Based Managementin suomalaisia sovellutuksia.
Ekonomia –sarja. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 13 – 42.
Lutz, B. & Bowers, B. 2000. Patient-centered care. Understanding its interpretation and
implementation in health care. Schlarly inquiry for nursing practice 14, 165 – 187.
Lähdesmäki, K. 2003. New Public Management ja julkisen sektorin uudistaminen. Acta
Wasaensia 113. Hallintotiede 7. Vaaasan yliopisto.
Lämsä, A-M. & Hautala T. 2005. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita Prima Oy.
Helsinki.

292

Maanonen, M. 2005. Kuntien liiketoiminta – kunnallisten prosessien kehittämisen väline.
Lisensiaattityö. Tampereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos.
Majoinen, K. 2002. Kuntaliitokset ja kuntien seudullinen yhteistyö – tutkimuksellisia
näkökulmia. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4, 406 – 412.
Mathur, A., Ryynänen, M. & Nystedt, A. 2003. Do the northern lights shine brightly?
Some late lessons of early warnings from spatial inequalities. Tampereen yliopiston
kauppatieteen laitoksen julkaisuja. Sarja A1, 48.
McAdam, R. & Corrigan, M. 2001. Re-engineering in public sector health care: a
telecommunications case study, Care Quality Assurance 14, 218 – 227.
McNulty, T. & Ferlie, E. 2002. Reengineering health care. The complexities of
organizational transformation. Oxford University Press. New York.
Meklin, P. & Martikainen, J-P. 2003. Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja
kehittämistarpeita. Acta nro 153. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
Meyer, J. W. 2002. Globalization and the Expansion and Standardization of
Management. Teoksessa: Sahlin-Andersson, K. & Engwall, L. (eds.) The Expansion of
Management Knowledge. Stanford Press, 33 – 44.
Mielenterveyslaki 1116/1990.
Mielisairaslaki 187/1952.
Mikkola, H. 2003. Kansainväliset kokemukset palvelusetelien käytöstä sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 2003:15. Sosiaali- ja
terveysministeriö. Helsinki.
Miles R., Snow C. & Miles G. 2000. The Future.org. Long Range Planning 33, 300 –
321.
Miller, D. & Coe, R. 2000. Physician participation in TQM in geriatric medicine. Joint
Commission Journal on Qaulity and Patient Safety 26, 466 – 475.
Mills, S. 1997. Discource. Critical idiom series. Routledge Press. London.
Moisio, A. & Uusitalo, R. 2003. Kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntien menoihin.
Sisäasiainministeriö, Kuntaosaston julkaisu 4/2003.
Myllymäki, A. 2002. Kuntien kujanjuoksu. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia sarjan julkaisu nro 45. Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala.

293

Mäkelä, T. 1994. Tulosjohdettu sairaala. Tulosjohtaminen ja tulosjohtamiskoulutus
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos. Sarja
A 6.
Mäki T. 2000. Laadunhallintainnovaation diffuusio Suomen terveydenhuollossa.
Lisensiaattitutkimus. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja –talouden laitos.
Mäkinen, P. 1992. Kuntarakenneselvitys. Esiselvitys kuntajaotuksen historiasta,
nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä jatkotutkimuksen alustava tutkimusohjelma.
Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki.
Määttä, S. & Ojala, T. 1999. Tasapainoisen onnistumisen haaste – johtaminen julkisella
sektorilla. Hallinnon kehittämiskeskus. Valtiovarainministeriö. Oy Edita Ab. Helsinki
Möller K. & Svahn S. 2003. Managing strategic nets: A capability perspective. Marketing
Theory 3, 201 – 226.
Möttönen, S. 1997. Tulosjohtaminen ja valta poliittisten päätöksen tekijöiden ja
viranhaltijoiden välisessä suhteessa. Kunnallisen tulosjohtamisen poliittisten
päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välistä tehtäväjakoa koskevat tavoitteet, niiden
merkitys osapuolten väliseen valtasuhteeseen sekä tavoitteiden toteutuminen ja
toteuttamismahdollisuudet valtasuhteen näkökulmasta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
Möttönen, S. & Niemelä, J. 2005. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. PSKustannus. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.
Naschold, F. 1995. The modernization of the public sector in Europe. A comparative
perspective on the Scandinavian experience. Labour policy studies 93. Ministry of
Labour. Helsinki.
Nakari, M-L. 2003. Työilmapiiri, työntekijöiden hyvinvointi ja muutoksen mahdollisuus.
Studies in education psychology and social research 226. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.
Nevakivi, S. 2006. Tuloskortin (BSC) käyttöönottoprosessi Oulun yliopistollisessa
sairaalassa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Hallintotiede. Lapin yliopisto. PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 3/2006. Rovaniemi
Newman, J. & Clarke, J. 1994. Going about our business? The managerialization of
public services. Teoksessa: Clarke, J., Cochrane A. & McLaughlin E. 1994. Managing
Social Policy. Sage. London.
Niemivuo, M. 1991. Valtio ja kunnallinen itsehallinto. Lakimiesliiton kustannus.
Helsinki.

294

Nissinen, J. 1990. Tulosjohtamisen menestystarina 80-luvulla ja sen kehitysaallot uudella
vuosikymmenellä. Teoksessa Asikainen, R. & Nissinen, H. (toim.) Luova
tulosjohtaminen julkishallinnossa. Yritystaitojulkaisut. Yritystaito Oy. Gummerus
Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Niva, M. & Tuominen, K. 2005. Benchmarking käytännössä. Itsearvioinnin työkirja. Oy
Benchmarking Ltd. Turku.
Nivala, V. 2006. Näkökulmia julkisen sektorin johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen.
Teoksessa: Johtaminen eilen, tänään, huomenna. Otava. Keuruu. 129 – 140.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995. The Knowledge Creating Company. Oxford University
Press. New York.
Odiorne, G.S. 1965. Management by objectives: A system of managerial leadership.
Pitman Publishing Co. New York.
Ojala, I. 2003. Managerialismi ja oppilaitosjohtaminen. Acta Wasaensia No. 119.
Hallintotiede. Vaasan yliopisto.
Ollila, S. 2006. Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan
julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa. Johtamisosaamisen ulottuvuudet
työnohjauksellisena näkökulmana. Acta Wasaensia, 156. Sosiaali- ja terveyshallinto I.
Vaasan yliopisto.
Osborne, S.P. & McLaughlin, K. 2008. Public service delivery and its management.
Teoksessa: Kickert, W. (ed) The Study of public management in Europe and US: a
comparative analysis of national distinctiveness. 70 – 89. Routledge. London.
Osborne, S.P. & McLaughlin, K. 2005. The New Public Management in context.
Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New Public Management
Current trends and future prospects. Routledge. London.
Oulasvirta, L. & Brännkärr, C. 2001. Toimiva kunta. Kuntakoulutus Oy. Tummavuoren
Kirjapaino Oy. Vantaa.
Paasikoski, K., Ainasoja, K., Boman, S., Pohjonen, P., Suuniittu, U-M. & Kolehmainen,
V. 2005. Lääninhallituksen laatuprojektin raportti. Sisäasiainministeriö Hallinto.
Helsinki.
Palmer, R., Hargraves, J., Orav, E., Wright, E. & Louis, T. 1996. Leadership for quality
improvement in group practices. Medical care 9, 40 – 51.
Parker, I. 1992. Discourse dynamics: critical analysis for social and individual
psychology. Routledge. London.

295

Parkkinen, P. 2007. Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen. Acta Electronica
Universitatis Tamperensis 688. VATT-tutkimuksia 136. Oy Nord Print Ab. Helsinki.
Patomäki, H. 2007. Uusliberalismi Suomessa. Lyhyt historia ja tulevaisuuden
vaihtoehdot. WSOY. Helsinki.
Perttilä, K., Orre,S., Koskinen, S. & Rimpelä, M. 2004. Kuntien hyvinvointikertomus.
Hankkeen loppuraportti. Stakes. Aiheita 7/2004. Helsinki.
Perttula, K. 1994. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet tuulet. STAKES. Aiheita 25.
Helsinki.
Peruspalveluohjelmaa valmisteleva ministerityöryhmä. 2006. Peruspalveluohjelma 2007
– 2011. Valtiovarain ministeriön julkaisuja. Valtiovarainministeriö. Helsinki.
Peruspalveluohjelma valmisteleva ministerityöryhmä. 2008. Peruspalveluohjelma 2009 –
2012. Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2008. Valtiovarainministeriö. Edita Prima
Oy. Helsinki.
Perälä, M-L., Junttila K. & Toljamo, M. 2007. Benchmarking-järjestelmän kehittäminen
hoitotyöhön. Stakesin työpapereita 19. Stakes. Valopaino Oy. Helsinki.
Peters, T. & Waterman, R. 1982. In search of excellence: Lessons from America’s best
run companies. Harper & Row. New York.
Phillips, N. & Hardy, C. 2002. Discourse Analysis: Investigating Processes of Social
Construction. Sage. Newbury Park. California.
Pihlajaniemi, T. 2006. Kuntarakenne murroksessa. Kunnallisalan kehittämissäätiön
julkaisut, nro 53. Pole-Kuntatieto Oy. Vammala.
Pollitt, C. 1993. Managerialism and the Public Services. Cuts or Cultural Change in the
1990s. Blackwell Bussiness. Oxford.
Pollitt, C. 2005. The New Public Management in international perspective. An analysis of
impacts and effects. Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New
Public Management Current trends and future prospects. Routledge. London.
Pollitt, C. 2006. Time for public management? Paper for the Hallsworth conference.
Institute for political and economic governance. University of Manchester, 16/17 2006.
Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2000. Public Management Reform. A Comparative Analysis.
Oxford University Press. Oxford.
Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2003. Evaluating public management reforms: An
international perspective. Teoksessa: Wollmann, H. (ed.) Evaluation in Public-Sector
296

Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Edward Elgar. Cheltenham,
UK, Northampton, MA, USA.
Porokka-Maunuksela, R., Huuskonen, J., Koskinen, O. & Säilä, E. 2004. Kunnan
hallinto, talous ja valvonta. KPMG. Oy Edita Ab. Helsinki.
Potilasvahinkolaki 585/1986.
Potter, J. & Wetherell, M. 1987. Discourse and social psychology. Sage. London.
Potter, J. 1996. Representing reality – Discourse, rhetoric and social construction. Sage
Publications. London.
Pystynen, E. 1965. Kunnan suuruus kunnallishallinnossa: tutkimus Suomen
maalaiskuntien suuruusrakenteesta ja kunnan suuruuden vaikutuksesta
kunnallishallintoon. Tampereen yliopisto.
Päihdehuoltolaki 41/1986.
Quist, J. 2003. Att översätta TQM: en longitudinell studie kring reflekterande aktörer.
Doctoral thesis. Karlstad University, Division for Business and Economics. Karlstad
University Studies. Centrum för tjänsteforskning.
Radnor, Z. & Lovell, B. 2003. Success factors for implementation of the Balanced
Scorecard in a NHS multi-agency setting. International Journal of Health Care Quality
Assurance 16, 99 – 108.
Reich, R. 2007. Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and
Everyday life. Alfred A. Knopf. New York.
Rogers, E. 2003. Diffusion of innovations. 5th ed. Free Press. New York.
Rokotuslaki 258/1936.
Ronkainen, I. & Maksimainen, T. 2002. Paikallisuuden muodonmuutos. Johdatus
kuntajohtamisen uuteen teoriaan ja käytäntöön. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.
Ryan, S. & Hurley, J. 2004. Have total quality management, business process reengineering and the learning organization been replaced by knowledge management?
Irish Journal of Management 25, 41- 55.
Ryynänen, A. 2001. Kuntayhteisön johtaminen. Kunnallisalan kehittämissäätiön
tutkimusjulkaisut, nro 28. Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala.

297

Ryynänen A. 2002. Suomalainen pormestari. Sisäasiainministeriö. Kuntaosaston julkaisu
3/2002. Helsinki.
Saarelainen T. 2003. Managing Local Networks. Impacts of Network Management on
the Implementation of New Public Management and Citizen Participation. Acta
Universitatis Lapponiensis 54. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi.
Saari, I. 1979. Kuntalaiset ja kuntaliitos. Tutkimus kuntalaisten suhtautumisesta tehtyyn
kuntaliitokseen ja sen vaikutuksiin Savonlinna-Sääminki- ja Rautjärvi-Simpele –liitosten
valossa. Itä-Suomen Instituutin julkaisusarja B, 30. Mikkeli.
Saari, J. 2005 Uusi sosiaalipolitiikka – Julian Le Grandin sosiaalitaloudellinen
näkökulma. Teoksessa Saari, J. (toim.) 2005. Hyvinvointivaltio. Suomen mallia
analysoimassa. Yliopistopaino. Helsinki.
Saarinen, M., Huuhtanen, P. & Lindström, K. 1995. Tulosta on tultava. Valtionhallinnon
tulosjohtaminen henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Työ ja ihminen.
Tutkimusraportti 5. Työterveyslaitos. Helsinki.
Saarni, S. & Vuorenkoski, L. 2006. Markkinaehtoistuva terveydenhuolto – professio,
potilaat ja priorisointi. Teoksessa: Teperi, J., Vuorenkoski, L., Manderbacka, K., Ollila,
E. & Keskimäki I. 2006. Riittävät palvelut jokaiselle. Näkökulmia yhdenvertaisuuteen
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.
Edita Prima Oy. Helsinki. 168 – 172.
Sahlin-Andersson, K. 1996. Imitating by editing success: The Construction of
organization fields. Teoksessa: Czarniawska, B. & Sevón, G. (eds.)1996. Translating
organizational change. Walter de Gruyter. Berlin. New York.
Sairaalalaki 49/1956
Salminen, A. 1998. Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnoliset perusteet. VAPK.
Helsinki.
Salminen, A. 2004. Julkisen toiminnan johtaminen. Hallintotieteen perusteet. Edita Prima
Oy. Helsinki.
Saltman, R. 2002. Regulating incentives: the past and present role of the state in health
care systems. Social science & Medicine 54, 1677 – 1684.
Sandberg, S. & Ståhlberg, K. 1997. Kuntalaisten kunta ja valtio. Polemia-sarja nro 25.
Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki.
Santalainen, T., Voutilainen, E., Porenne, P. & Nissinen, J. 1981. Tulosjohtaminen.
Ekonomia-sarja 67. Weilin + Göös. Espoo.
298

Sarala, U. & Sarala, A. 2001. Oppiva organisaatio, oppimisen, laadun ja tuottavuuden
yhdistäminen. Tammer-Paino. Tampere.
Saranummi, N., Kivisaari, S., Väyrynen, E. & Hyppö, H. 2005. Terveydenhuolllon
uudistaminen. Systeemiset innovaatiot ja asiantuntijapalvelut muutoksen ajureina.
Teknologiakatsaus 180/2005. Tekes. Painotalo Miktor. Helsinki.
Savolainen, T. 1997. Development of Quality-oriented management ideology: a
longitudinal case study on the permeation of quality ideology in two Finnish familyowned manufacturing companies. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.
Savolainen, T. 2001, a. Muutoksen johtaminen ideologisena ja strategisena haasteena.
Teoksessa: Valtiovarainministeriö. Balanced Scorecard valtionhallinnossa. Balanced
Scorecard forum 2000. Valtiovarainministeriön Julkaisut 17 – 23.
Savolainen, T. 2001.b Johtamisopin kehkeytyminen organisaatiossa ideologisena ja
strategisena muutoksena. Teoksessa Lämsä A-M. & Sajasalo P. (toim.) 2001. Tulkintoja
organisaatioiden ja johtamisen muutossuunnista. Taloustieteiden tiedekunta 124/2001.
Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.
Scarbrough, H. & Swan, J. 2001. Explaining the diffusion of knowledge management: the
role of fashion. British Journal of Management 12, 3 – 12.
Schein, E. 1985. Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View. Jossey-Bass.
San Francisco.
Seeck, H. 2008. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus.
Tampere.
Senge, P. (1990). The Fifth discipline. The Art & Practice of The Learning Organization.
Currency Doubleday. New York.
Silén, T. 1995. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Kahden yrityksen
kulttuurimuutosprosessien ja TQM-järjestelmän soveltamisen tarkastelu. Helsingin
yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta. Yliopistopaino. Helsinki.
Silén, T. 1998. Laatujohtaminen –menetelmiä kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ekonomia
–sarja. WSOY. Porvoo.
Silén, T. 2001. Laatu, brandi ja kilpailukyky. WSOY Ekonomia sarja. Porvoo.
Simonen, O. 2004. Tasapainotettu tuloskortti (BSC) hoitotyön johtamisen viitekehyksenä
– käytössä olevat mittarit ja niiden yhteys strategioihin. Pro gradu. Hoitotieteen laitos.
Tampereen yliopisto.

299

Soin, K., Seal. W. & Cullen, J. 2002. ABC and organizational change: an institutional
perspective. Management Accounting Research 13, 249 – 271.
Sorsa, V., Pälli, P., Vaara, E. & Peltola, K. 2010. Strategia mahdollisuutena ja ongelmana
kuntaorganisaatiossa. Kielestä, kommunikaatiosta ja vallasta. Hanken School of
Economics.
Sosiaalihuoltolaki 710/1982.
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2008. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämisohjelma KASTE 2008 – 2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2008:6. Yliopistopaino. Helsinki.
Spekman R., Forbes T., Lynn. I. & MacAvoy T. 1998. Alliance management: A view
from the past and a look to the future. Journal of Management Studies 35: 6, November,
747 – 772.
Spell, C.S. 2001. Management fashions: Where do they come from, and are they old wine
in new bottles? Journal of Management Inquiry 10, 358 – 373.
Stahl, B.C. 2004. Whose Discourse? A Comparison of the Foucauldian and Habermasian
Concepts of Discourse in Critical IS Research. Proceedings of the tenth Americas
Conference on Information Systems. New York, 06 to 08 August 2004, 4329 – 4336.
Steiner, R. 2000. New Public Management in Swiss municipalities. International Public
Management Journal 3, 169 – 189.
Stensaker, B. 2005. Quality as fashion – exploring the translation of a management idea
into higher education. Paper presented to the seminar “Dynamics and effects of quality
assurance in higher education – various perspectives of quality and performance at
various levels”. Oslo.
Ståhle P. & Laento K. 2000. Strateginen kumppanuus – avain uudistumiskykyyn ja
ylivoimaan. Ekonomia-sarja. WSOY. Porvoo.
Suomen perustuslaki 731/1999.
Suoninen, E. 1999. Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen. Teoksessa:
Jokinen A., Juhila K. & Suoninen E. 1999. Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino.
Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Taatila, V. 2004. The concept of organizational competence – A foundational analysis.
Jyväskylä Studies in Computing 36. Jyväskylän yliopisto
Tammi, J. 2006. Toimintolaskennen käyttömahdollisuudet ja hyödyt kunnan
johtamistyössä. Acta Universitatis Tamperensis 1152. Tampereen yliopisto. Tampere.
300

Taylor, M. 2005. The New Public Management and social exclusion. Cause or response?
Teoksessa McLaughlin, K., Osborne, S.P. & Ferlie, E. (eds) New Public Management
Current trends and future prospects. Routledge. London.
Temmes, M. 1998. Finland and New Public Management. International review of
administrative sciences 64, 441 – 456.
Thomson O’Brien, M., Oxman, A., Davis, D., Haynes, R., Freemantle, M. & Harvey, E.
2002. Audit and feedback: effects on professional practice and health care outcomes.
Cochrane database of Systematic Reviews. Issue 4.
Tienari, J., Vaara, E. & Ainamo, A. 2003. Liikkeenjohdollisten oppien ja
organisaatiouudistusten maastouttaminen: taikasanana muutos. Liiketaloudellinen
Aikakauskirja 2/2003, 311 – 333.
Torppa, K. 2007. Managerialismi suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon
johtamisessa. Tutkimus yksityissektorin johtamisoppien soveltamisesta neljässä
yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä ja arvio managerialismin soveltuvuudesta julkisen
erikoissairaanhoidon uudistamiseen. Läääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen ja
terveyshallinnon laitos. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis D Medica 951.
Oulu.
Tuberkuloosilaki 649/1948
Tuloverolaki 1535/1992
Tuomi, L. 2005. Strategic Human Resource Development in SMEs - The Identification of
Key Employees and Their Discourses on Human Resource Development. Acta
Wasaensia 135. Vaasan yliopisto.
Tuori, K. 1993. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöstrategiat. Teoksessa Pelkonen,
V. (toim.) 1993. Hyvinvointioikeus. Suomen Kaupunkiliitto. Suomen Kunnallisliitto.
Gummerus. Jyväskylä.
Turtiainen, J. 2000. Työhallinto ja laatu – laatutyön erityispiirteitä julkisen hallinnon
palvelussa. Acta Universitatis Tamperensis 737. Tampere University Press.
Tuusvuori O. 2004. Julkinen-yksityinen kumppanuus, JYK, Haasteita ja mahdollisuuksia.
Jean Monnet –keskus. Turun yliopisto. FIPSU:n julkaisusarja.
Uoti, A. 2003. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa
päätöksenteossa. Acta Universitatis Tamperensis 911. Tampere University Press.
Wakeford J. & Valentine J. 2001. Learning throught partnership: Private finance and
management in the delivery of services for London. Public money & Management
October – December, 19 – 25.
301

Valkama, P. 2004. Kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntapalveluiden
näennäismarkkinoilla. Acta Universitatis Tamperensis 1039. Tampereen yliopisto.
Taloustieteiden laitos. Tampereen Yliopistopaino Oy.
Valtiovarainministeriö. 1998. Laadukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuullinen
kansalaisyhteiskunta. Hallintopolitiikan suuntalinjat. Taustamateriaalia. Oy Edita Ab.
Helsinki.
Valtiovarainministeriö. 2008. Peruspalveluohjelma 2009 – 2012. Valtiovarainministeriön
julkaisuja 15/2008. Edita Prima Oy. Helsinki.
Vande Kopple, W.J. 1985. Some explorative discourse on metadiscourse. College
Composition and Communication 36, 82 – 93.
VanRooyen, M., Grabowski, J., Ghidorzi, A., Dey, C. & Strange, G. 1999. The perceived
effectiveness of total quality management as a tool for quality improvement in emergency
medicine. Academic Emergency Medicine 6, 811 – 816.
Van Veen, K. 2002. Four views on management fashions: …or the added value of old
wine in new bottles. SOM – reports Theme G: Cross-contextual comparison of
institutions and organizations. University of Groningen.
Vartiainen, P. 1996. Yhteensaatetut erilaiset. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö
vaasalaisesta näkökulmasta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 15.
Vaasan yliopisto. Vaasa.
Weick, K. 1979. The Social psychology of organizing. 2nd edition. McGraw-Hill
Companies. New York.
Weick, K. 1995. Sensemaking in organizations. Sage. Thousand Oaks. California.
Virkkunen, P., Kandelberg, K., Komulainen, T. & Lappi, R. 1993. Tehokkaat
terveyspalvelut 2000. SITRA 126. Helsinki.
Wiig, K. 1994. Knowledge Management: The Central management focus for intelligentacting organizations. TX: Schema Press. Arlington.
Viirkorpi P. 2004. Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä. Suomen Kuntaliitto
ja Lastensuojelun Keskusliitto. Savion kirjapaino Oy. Kerava.
Virtanen, P. & Wennberg, M. 2005. Prosessijohtaminen julkishallinnossa. Edita Prima
Oy. Helsinki.
Volk, R. & Laukkanen, T. 2007. Palvelusetelin käyttö kunnissa. Sosiaali- ja
terveysministeriön selvityksiä 2007:38. Helsinki.
302

Välkangas, K. 2007. Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien
soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa. Sitra. Helsinki.
Väyrynen, E., Kivisaari, S. & Lovio, R. 2002. Ilmastomyönteisten innovaatioiden
juurruttaminen. VTT teknologian tutkimus. Tiedotteita – Research notes 2175. Otamedia
Oy. Espoo.
Yee-Chin, L. 2004. Performance Measurement and Adoption of Balanced Scorecards. A
Survey of Municipal Governments in the USA and Canada. The International Journal of
Public Sector Management 17, 204 – 221.
Zeitz, G., Mittal, V. & McAulay, B. 1999. Distinguishing Adoption and Entrenchment of
Management Practices: A Framework for Analysis. Organization Studies 20, 741 – 776.
Øvertveit, J. 1992. Health Service Quality. An Introduction to quality methods for health
services. Blackwell Scientific Publications. Great Britain.
Øvertveit, J. 2000. Total Quality management in European healthcare. International
Journal of Health Care Quality Assurance 13, 74 – 79.
Øvertveit, J. 2001. The Norwegian approach to integrated quality development. Journal
of Management in Medicine 15, 125 – 141.
Sähköiset lähteet:
Euroopan yhteisöjen komissio. 2004. Vihreä kirja. Julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta
yhteisön oikeudesta [viitattu 20.3.2007]. Saatavissa http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/com/2004/com2004_0327fi01.pdf
Hallberg, P. 2005. Yhteistyön kunta. Kuntapäivät 10.5.2005. Luentomoniste. [viitattu
12.12.2006]. Saatavissa
http://www.kunnat.net/attachment.asp?path=1;29;60;41305;75029;81451;81784;81737
Koskiaho, B. 2007. Kilpailuttamisen vaikutuksia: Sosiaalipoliittisten palvelujen
kulttuurin murros kohti dualismia. Työryhmäpaperi sosiaalipolitiikan päivillä
Tampereella 25. – 26.10.2007. [viitattu 12.2.2008]. Saatavissa
http://www.uta.fi/laitokset/sostut/hlokunta/brkos/kilpailu_07.pdf
Lindroth, M. 2009. Kaupunkien ja kuntien lukumäärä 1917 – 2010. Suomen Kuntaliitto
[viitattu 29.12.2009]. Saatavissa
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;374;36984;31661;4869
Lindroth, M. 2007. PPP – Public-Private-Partnership –malli. Suomen Kuntaliitto
[viitattu.20.3.2007]. Saatavissa
303

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;55264;55275;121698;121700;117363;11
7369
Myllymäki, K. 2006. Yhteenveto terveyskeskusten seutuyhteistyön
etenemisestä 15.8.2006. Sosiaali- ja terveysministeriö. [viitattu 18.3.2007]. Saatavissa
http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/hankt/terveyshanke/raportit.htx.i215.pdf
Perkmann, M. 2006. When is a fashion a fashion? The institutionalization of management
fashion as a process of professionalisation. Loughborough University. Paper presented at
EURAM Annual Conference, Oslo, 17 – 20 May 2006 [viitattu 5.1.2007]. Saatavissa
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=342AC805282094628BF67C38
6C373B60?doi=10.1.1.107.1746&rep=rep1&type=pdf
Pollitt, C., van Thiel, S. & Homburg, V. 2007. New Public Management in Europe.
Management Online Review. October 2007. [viitattu 2.12.2007]. Saatavissa
http://www.morexpertise.com./
Ponzi, L.J. & Koenig, M. 2002. Knowledge management: another management fad?
Information Research 8 (1), paper no. 145. [viitattu 12.2.2007]. Saatavissa
http://informationr.net/ir/8-1/paper145.html
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. 2006. Asiakas- ja
potilasasiakirjasanasto [viitattu 30.1.2007]. Saatavissa
http://sty.stakes.fi/NR/rdonlyres/0C799961-C977-45DE-B0F67C92DA1D38B9/4016/http___wwwstakesfi_oske_terminologia_sanastot_aspo.pdf
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. 2002. Sosiaalityön sanasto
[viitattu 30.1.2007]. Saatavissa
http://sty.stakes.fi/NR/rdonlyres/0C799961-C977-45DE-B0F67C92DA1D38B9/4014/http___wwwstakesfi_oske_terminologia_sanastot_sost.pdf
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. SOTKAnet-verkkopalvelu [viitattu 2.1.2007].
Saatavissa http://www.stakes.fi/FI/tilastot/sotkanet/index.htm

304

LIITE 1.
HAASTATTELUJEN TEEMAT
1. Haastateltavan oma ”historia”
 Minä vuonna aloititte nykyisessä tehtävässänne? Missä työtehtävässä toimitte
aikaisemmin?
2. Johtaminen sosiaali- ja terveystoimessa
 Millaisena näette/olette kokeneet johtamisen julkisella sektorilla/sosiaali- ja
terveystoimessa?
 Miten itse johdatte? Miksi näin?
 Mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet/helpottaneet sosiaali- ja terveystoimen
johtamista?
3. Liikkeenjohdolliset opit sosiaali- ja terveystoimen kontekstissa
 Mitä
johtamisoppeja/liikkeenjohdon
oppeja
kunnan
sosiaalija
terveystoimessa on vaikuttanut 1980-luvun puolivälistä tähän päivään?
(tukena aikajana)
 Mitä näillä opeilla on mielestänne tavoiteltu?
4. Oppien leviäminen ja vaikutukset
 Mihin asti arvioisitte oppien ajatusten ja tavoitteiden levinneen: ylin johto,
keskijohto, lähijohto, henkilöstö, poliittinen johto (luottamuselimet)?
 Mitä (konkreettisia) vaikutuksia opeilla on ollut?
 Mitä tavoitteita on jäänyt saavuttamatta?
 Mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet johtamisoppien leviämistä, juurruttamista ja
tavoitteiden saavuttamista?
5. Liikkeenjohdollisten oppien soveltuvuus/sovellettavuus julkiselle sektorille
 Soveltuvatko liikkeenjohdon opit mielestänne julkiselle sektorille/sosiaali- ja
terveystoimeen?
 Jos eivät: Miksi eivät?
6. Tilanne tällä hetkellä
 Mitkä opit mielestänne vaikuttavat tämän päivän johtamisessa kunnassanne ja
sen sosiaali- ja terveystoimessa? (mitä ollaan soveltamassa tai juurruttamassa
käytäntöön?)
 Mitä näillä ensisijaisesti tavoitellaan?
7. (Kun sosiaali- ja terveystoimessa tavoitellaan tehokkuutta, mitä silloin
mielestänne tavoitellaan? ts. mikä mielestänne on tehokkuutta sosiaali- ja
terveystoimessa?)
KIITOS tästä haastattelusta!
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