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Kun tutkimuksemme on valmistunut, on mahdollisuus katsoa työ-
tämme ja siihen vaikuttaneita henkilöitä. Työuramme monissa vaiheis-
sa olemme olleet tekemisissä kunnallisen itsehallinnon kanssa ja sen 
myötä meillä on siihen myönteinen asenne. Esimerkiksi me molemmat 
olemme väitelleet paikallisen itsehallinnon problematiikasta. 

Ajan riento on tuonut meille kummallekin erilaisia haasteita, joil-
la ei ole ollut välitöntä yhteyttä kuntiin, mutta kun niistä on selvitty, 
olemme huomanneet pohtivamme kunnallisen itsehallinnon ongelmia 
ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Meitä on erityisesti askarruttanut 
se, että kuntien päätöksenteko on systeemiteorian käsittein ilmaistuna 
kuin musta laatikko, josta emme tiedä riittävästi.

Tapana on ajatella, että kuntia voidaan kehittää juridisilla, hallin-
nollisilla ja taloudellisilla ohjelmilla ikään kuin asianmukaiset lait, hal-
linnolliset rakenteet ja taloudelliset järjestelmät tekisivät kuntien pää-
töksenteosta toimivan ja rationaalisen. Vaikka pidämme johtajuuden 
kehittämistä tärkeänä, meitä huolestuttaa, että siinä on liikaa keskityt-
ty hallinnolliseen johtajuuteen ja unohdettu päätöksenteon poliittinen 
ulottuvuus.

Olimme myös tyytymättömiä politiikan perinteisen teorian käsi-
tyksiin poliittisista puolueista ja painostusryhmistä politiikkaa muut-
tavien vaatimusten esittäjinä ja hyväksyttyjen politiikkaohjelmien 
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tukijoina. Emme olleet vakuuttuneita valtatutkimuksen tuottamien 
tulosten johdonmukaisuudesta. Vaikka pidimme hyvänä harkitsevan 
– deliberatiivisen – teorian tavoitetta aktivoida kuntalaiset keskustele-
maan heidän elämäänsä syvästi vaikuttavista poliittisista arvoista ja va-
linnoista, meistä tuntui, että deliberatiivisten tilaisuuksien tuotoksilla 
ei ollut välitöntä yhteyttä poliittiseen päätöksentekoon.

Kuitenkin juuri deliberatiivisen teorian pohdinta oli se tekijä, joka 
avasi meille tien katalyyttiseen puheeseen poliittisessa päätöksenteos-
sa. Mitä enemmän pohdimme asiaa, sitä vahvemmin näytti siltä, että 
poliittisten päättäjien välinen katalysoiva keskustelu, väittely ja dialogi 
ovat ne tekijät, joiden myötä poliittiset päätökset syntyvät, muotoutu-
vat, jäsentyvät ja löytävät lopulta sisältönsä. Juuri tätä problematiikkaa, 
jossa poliittiset päätöksentekijät toimivat suhteellisen itsenäisesti, ha-
lusimme avata ja ymmärtää tutkimuksessamme. Valitsimme siksi tut-
kimuksemme kohteiksi kuuden suurimman kaupungin lautakuntien 
jäsenet.

Olemme tutkimuksessamme vasta avanneet katalyyttisen puheen 
teoreettista ja käytännöllistä merkitystä ja olemme varmoja yhdestä 
asiasta. Katalyyttisen keskustelun, väittelyn ja dialogin arvo ja merki-
tys korostuvat päätettäessä monimutkaisista, epävarmoista ja vaikeas-
ti hallittavista asioista. Juuri tällaisten – hyvin strategisten – asioiden 
merkitys kasvaa kiihtyvällä vauhdilla kuntien päätöksenteossa. Kata-
lyyttinen puhe keskusteluna, väittelynä ja dialogina on asioita avaavaa, 
selkeyttävää ja uusia ulottuvuuksia keksivää. Se on kaiken päätöksen-
teon olennainen resurssi. Tutkimuksemme osoittaa, että katalyyttinen 
puhe voi ajoittain olla arvokkaampaa kuin päätösten sisältö.

Kiitämme tutkimukseemme osallistuneiden kaupunkien lautakun-
tien poliittisia päättäjiä siitä, että he suhtautuivat myönteisesti tutki-
mukseemme ja löysivät aikaa vastata kyselyymme. Osoitamme läm-
pimät kiitoksemme hallintotieteen emerituslehtori Antti Talkkarille 
häneltä saamastamme korvaamattomasta avusta tilastollisen analyysin 
suorittamisessa ja arvioinnissa. 



Monet henkilöt ovat matkan varrella auttaneet meitä kommen-
teillaan ja korjausehdotuksillaan arvioimalla kyselylomakettamme ja 
lukemalla tutkimuksemme eri versioita. Siksi osoitamme kiitoksem-
me toimitusjohtaja Esko Kilvelle, sosiaalineuvos Jella Koskelle, eme-
rituskirkkoherra Urho Koskelle, hallintotieteen tohtori Pasi-Heikki 
Rannistolle, valtiotieteen tohtori Petri Virtaselle, professori Jari Sten-
vallille, hallintotieteen tohtori Jaakko J. Pitkäselle, hallintotieteen toh-
tori Ilpo Laitiselle, hallintotieteen maisteri Arja Hyytiälle ja hallinto-
tieteen ylioppilas Aira Rannalle. Lopuksi kiitämme kahta anonyymia 
arvioijaa ystävällisistä ja kannustavista kommenteista.

Omistamme tutkimuksemme maamme kunnalliselle itsehallinnolle. 
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13Katalyyttinen puhe lautakunnissa

Tutkimme kunnallista demokratiaa ja kuntien lautakuntia poliittisen 
päätöksenteon areenoina. Haluamme ymmärtää kuinka päätökset 
syntyvät ja muotoutuvat lautakunnissa käytävässä keskustelussa, väit-
telyssä ja dialogissa. Erityisesti haluamme saada selville kuinka ja mis-
sä määrin lautakuntien sisäiset tekijät ja olosuhteet vaikuttavat näihin 
prosesseihin. Tätä problematiikkaa tutkimme maamme kuuden suu-
rimman kaupungin lautakunnissa. 

On yllättävää havaita kuinka vähän huomiota on kiinnitetty kes-
kusteluun, väittelyyn ja dialogiin päätöksentekoa muovaavina voimi-
na. Politiikka-analyysissa päähuomio on pääsääntöisesti ollut joko 
panostekijöissä tai tuotostekijöissä, mutta ei niissä prosesseissa, joiden 
yhteisvaikutuksen tuloksena päätökset muotoutuvat.1 Kunnallisen 
demokratian tutkimus on pääsääntöisesti kohdistunut valtuustoihin2, 
valtuustojen vaaleihin3, valtuutettujen sosioekonomisiin ominaisuuk-

1 Ks. esim. Harisalo & Aarrevaara & Stenvall & Virtanen 2007, Hill 1997 ja Pierre & 
Peters 2000.
2 Ks. esim. Bäcklund 2001, Hakamäki & Majoinen 1992, Harisalo & Rajala & Ståhlberg 
1992 ja Komulainen 1991.
3 Ks. esim. Pikkala 2007, Aars & Audun 1998, Borg 1998, Kuitunen 2000.

I
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siin4 ja valtuustojen vallankäyttöön5. Nämä painotukset ovat ymmär-
rettäviä, koska kunnilla on tärkeitä sosiaalisia, sivistyksellisiä ja talou-
dellisia tehtäviä.6 

Päätöksenteko on luonnollisesti yksi keskeisimmistä ja kiinnosta-
vimmista demokraattisten instituutioiden velvollisuuksista.7 Poliittis-
ten instituutioiden tarkoituksena on tehdä päätöksiä yhteisön olemas-
saolon ja toiminnan perustana olevista arvoista ja niukkojen resurssien 
jaosta kilpailevien vaatimusten kesken.8 Päätöksentekoa on tutkittu 
myös kokouskäytäntöjen9, päätöksenteon rationaalisuuden asteen10, 
päätössääntöjen11 ja arvioinnin12 näkökulmista. Näissä näkökulmissa 
on kuitenkin kiinnitetty suhteellisen vähän huomiota keskusteluun, 
väittelyyn ja dialogiin poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa.13

Kunnilla on monia erilaisia lakisääteisiä ja vapaaehtoisia lautakun-
tia, joilla on vastuullaan huomattava osa itsehallinnollisista tehtävistä. 
Valtuustot ovat delegoineet tehtäviään lautakunnille toimintansa te-
hostamiseksi. Lautakuntia on pääsääntöisesti tarkasteltu niille annet-
tujen tehtävien hoidon ja organisoinnin näkökulmista ja valtion mää-
räämien hyvinvointitehtävien hoidon näkökulmasta14. Näihin asioihin 
ei yleensä ole sisällytetty keskustelua, väittelyä ja dialogia. 

Kuntia koskevissa tutkimuksissa tavoitteena on yleensä ollut joko 
kokonaiskuvan saaminen kuntakentästä tai sitten tiettyyn ryhmään 
kuuluvista kunnista. Näissä hankkeissa asukasluvultaan suuria kau-
punkeja ei yleensä ole analysoitu omana ryhmänään. Toisin on kuiten-

4 Ks. esim. Ketonen 2004, Nyholm & Airaksinen 2004, Helander 2003. 
5 Ks. esim. Lehtola 2002, Majoinen 2001, Majoinen 2006, Möttönen 1997, Ruostetsaari 
& Holttinen 2001, Ryynänen 2000, Ryynänen 2006.
6 Ks. esim. Noponen 1992, s. 164. 
7 Ks. Hill 1997, s. 6, Ruostetsaari & Holttinen 2004, s. 16.
8 Ks. esim. Paloheimo & Wiberg 1997, s. 261.
9 Ks. esim. Oliver 2009, Barker 2009, Miettinen & Torkki 2008, Docherty 2005.
10 Ks. esim. Möttönen 1997.
11 Ks. esim. Setälä 2003 ja Caplan 2007.
12 Ks. esim. Möttönen 1997 ja Majoinen 2001. 
13 Vrt. Vartiainen & Ollila & Raisio & Lindell 2013. 
14 Ks. esim. Kangas & Ruokolainen 2012. 



15Katalyyttinen puhe lautakunnissa

kin tässä tutkimuksessa, jossa huomion kohteena on yksinomaan kuusi 
maamme suurinta kaupunkia; Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Tur-
ku ja Oulu. 

Edellä sanotun perusteella analysoimme empiirisesti kolmea kun-
tatutkimuksessa suhteellisen vähälle huomiolle jäänyttä ilmiötä, jot-
ka ovat suuret kaupungit, niiden lautakunnat ja keskustelu, väittely ja 
dialogi poliittisia päätöksiä luovina ja muokkaavina tekijöinä. Kerää-
mämme tilastollisen aineiston avulla yritämme ymmärtää millaisista 
asioista lautakunnissa keskustellaan ja väitellään. Selvitämme miten 
lautakuntien jäsenten keskinäiset suhteet vaikuttavat siihen, kuinka he 
jakavat ajatuksiaan ja kannustavat ja rohkaisevat toisiaan ilmaisemaan 
näkemyksiään. Yritämme saada selville missä määrin jäsenet tavoittele-
vat yhteisymmärrystä tai suhtautuvat kriittisesti ja torjuen vastakkai-
siin ehdotuksiin. 

Vaikka analysoimme päätöksentekoa kuuden suurimman kaupun-
gin lautakunnissa, tavoitteemme on luoda ymmärrystä keskustelun, 
väittelyn ja dialogin asemasta ja merkityksestä myös muissa institu-
tio naalisissa ympäristöissä kuten kuntien valtuustoissa, hallituksissa 
ja johtoryhmissä. Toivomme, että näiden instituutioiden lisäksi lauta-
kunnista tekemämme havainnot voidaan yleistää ainakin jossain mää-
rin koskemaan myös muita julkisen ja yksityisen sektorin organisaa tioi-
den hallituksia ja johtoryhmiä.

Tutkimuksessamme on seuraavat pääluvut. Tämän ensimmäisen 
pääluvun jälkeisessä toisessa pääluvussa esittelemme tutkimuksemme 
käsitteellisen viitekehyksen, jonka avulla tunnistamme lautakunnan 
päätöksenteossa keskeisiä toisiinsa vaikuttavia ulottuvuuksia. Jäsen-
nämme lautakuntia erilaisten ulottuvuuksien järjestelmänä. Määrit-
telemme ensiksi katalyyttisen puheen käsitteen, jossa erotamme kes-
kustelun, väittelyn ja dialogin toisiinsa saumattomasti niveltyvinä 
päätöksentekoa katalysoivina tekijöinä. Tämän jälkeen tunnistamme 
seitsemän katalyyttiseen puheeseen keskeisesti vaikuttavaa, luonteel-
taan institutionaalista ulottuvuutta. 



16 Risto Harisalo & Timo Aarrevaara

Tutkimuksemme kolmannessa pääluvussa esittelemme tutkimuk-
semme aineiston keruun ja käsittelyn. Siinä kuvataan kuinka moni-
muotoisesta ilmiöstä lautakunnissa suurimmissa kaupungeissa on ky-
symys ja miten vaikeaa lautakuntien välinen vertailu käytännössä on. 
Luku on kirjoitettu tavanomaista laajemmaksi ja perusteellisemmaksi, 
koska se tarjoaa suhteellisen harvinaisen mahdollisuuden esitellä lau-
takuntien jäsenten sosioekonomisia ominaisuuksia ja toiminnallisia 
piirteitä. 

Tutkimuksemme neljännessä pääluvussa tavoitteemme on empii-
risesti tunnistaa katalyyttisen puheen kolme eri muotoa lautakuntien 
päätöksenteossa. Tiettävästi näitä katalysoivia puheen muotoja ei ole 
aikaisemmin tutkittu ja tunnistettu lautakuntatyössä. Niiden tunnis-
taminen osoittaa, että katalysoivalla puheella on olennainen merkitys 
päätöksenteolle ja että ilman niitä päätöksenteosta ja sen tuotoksista 
ei saada täydellistä kuvaa. Katalyyttisen puheen kolme ulottuvuutta 
toimivat myöhemmässä vaiheessa selitettävinä, riippuvina, muuttujina.

Tutkimuksemme viidennessä pääluvussa analysoimme empiiri-
sesti katalyyttiseen puheeseen – keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin 
– vaikuttavaa seitsemää institutionaalista ulottuvuutta. Tämän luvun 
tarkoituksena on jakaa tilastollisesti nämä pääulottuvuudet mahdol-
lisuuksien mukaan alakäsitteiksi. Kun olemme tunnistaneet tutki-
muksemme selittävät eli riippumattomat muuttujat, kokoamme niistä 
 uuden käsitteellisen mallin kytkemällä ne katalyyttiseen puheeseen. 

Tutkimuksemme kuudennessa pääluvussa analysoimme missä 
määrin määrittelemämme selittävät tekijät vaikuttavat lautakunnissa 
katalyyttiseen keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin. Jokaisessa näistä 
käytämme apuna askeltavaa regressioanalyysia, joka soveltuu hyvin täl-
laiseen analyysiin. Askeltavan regressioanalyysin jälkeen analysoimme 
vielä aineistoamme varianssianalyysin avulla. Viimeisessä pääluvussa 
kokoamme tutkimuksemme keskeisimmät havainnot ja teemme ehdo-
tuksia jatkotutkimuksen aiheiksi.

Tutkimuksellamme on yhteyksiä moniin erilaisiin tekijöihin po-
liittisen elämän ja organisaatioiden todellisuudessa. Näillä alueilla 
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käydään neuvotteluita, sovitellaan intressejä ja ratkaistaan konflikteja, 
joissa kaikissa katalyyttisella puheella on oma sijansa. Katalyyttista pu-
hetta tarvitaan kokouksissa ja epävirallisissa tapaamisissa ja yhteyden-
otoissa. Asioita on suunniteltava ja kehitettävä ennen päätöksentekoa 
ja päätöksenteon jälkeen on siirryttävä toimeenpanoon. Kaikissa näis-
sä vaiheissa tarvitaan katalyyttista puhetta keskusteluna, väittelynä ja 
dialogina. Niiden avulla voidaan tunnistaa ongelmia ja työstää niihin 
ratkaisuja. Katalyyttisen puheen myötä käsiteltäville asioille voidaan 
antaa hahmo ja määrittää niiden olennaiset syy- ja seuraussuhteet. On 
ilmeistä, että katalyyttisen puheen arvoa ei toistaiseksi ole riittävästi 
ymmärretty kehittämisessä ja päätöksenteossa. 
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1 Teoreettiset vaihtoehdot

Kysymystämme kuinka lautakuntien päätökset muotoutuvat demo-
kraattisessa prosessissa voidaan tarkastella erilaisista teoreettisista läh-
tökohdista. Politiikan perinteellisessä teoriassa on oltu kiinnostuneita 
siitä, kuinka niukat arvot ja resurssit jaetaan poliittisessa yhteisössä 
kilpailevien tarpeiden kesken.1 Teoria kohdistaa huomion kuntalaisiin 
ja heitä edustaviin erilaisiin organisoituneisiin ryhmiin vaatimusten, 
tuen ja kannatuksen esittäjinä.2 

Klassisessa teoriassa korostettiin pitkään Antiikin Kreikasta joh-
dettua ajatusta demokratiasta kansalaisten suorana osallistumisena ja 
vaikuttamisena poliittiseen päätöksentekoon. Yhteiskuntien kehittyes-
sä kävi kuitenkin ilmi, että demokratian ihanteen ja poliittisten reali-
teettien välillä oli aukko, jota oli mahdotonta kuroa umpeen. Poliitti-
silla puolueilla oli hetken keskeinen asema kansalaisten vaatimuksia ja 
toiveita kokoavina voimina. Sitten niiden rinnalle ilmaantui erilaisia 

1 Easton (1953, s. 137) kuvaa asiaa seuraavasti: ”Who is to get what there is of desirable 
things”. Lasswell (1958) ilmaisee saman asian seuraavasti: ”Who gets what, when, and how”. 
Kolbin (1978, s. 11) mukaan politiikassa on kysymys solving conflicts among competiting 
demands .
2 Hill 1997, s. 20–21.

II
KESKEINEN KÄSITTEISTÖ
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ryhmiä kilpailemaan kansalaisten huomiosta ja poliittisesta vaikutta-
misesta. Samalla pluralismia korostava demokratiakäsitys alkoi syrjäyt-
tää individualismia korostavaa näkemystä. 

Tästä muutoksesta on tunnustusta annettava erityisesti kahdelle 
tutkijalle. Floyd Hunter osoitti tutkimuksessaan Community Power 
Structure3, että kaupunkien päätöksenteon useimmista alueista vas-
tasivat vain muutamat hyvin organisoituneet ja valistuneet ryhmät.4 
 Hunterin teoria antoi tukea elitistiseksi kutsulle demokratiateorialle, 
jota jo aiemmin mm. Machiavelli, Michels, Mosca ja Pareto ovat tutki-
neet hyvin monipuolisesti ja syvällisesti. 

Elitistisen demokratiakäsityksen mukaan vain muutamat ryhmät 
käyttävät suhteellisen vakaasti todellista valtaa poliittisissa yhteisöissä. 
Hunterin mukaan nämä eliitit edustavat pääsääntöisesti taloudellisia 
intressejä. Harvalukuinen eliitti päättää omien mieltymystensä mu-
kaan kansalaisille jaettavista arvoista ja hyödyistä. Hunterin tutkimus 
tukee ajatusta, että kansalaisten osana on hyväksyä eliitin valinnat, kos-
ka he voivat vain vähän vaikuttaa sen arvostuksiin ja käsityksiin.

Robert Dahl on toinen huomionarvoinen tutkija, jonka tutkimus 
Who Governs? avasi uuden näkökulman pluralistiseen demokratia-
teoriaan.5 Hän havaitsi, että poliittisen päätöksenteon eri alueita New 
Havenin kaupungissa hallitsivat erilaiset ryhmät eikä suinkaan yh-
tenäinen eliitti kuten Hunter väitti. Jokaisella politiikkalohkolla on 
omat ryhmänsä, jotka kilpailevat keskenään kansalaisten suosiosta 
omilla ohjelmillaan. Pluralistisessa demokratiassa jatkuvasti muotoaan 
muuttavat ja vaihtuvat ryhmät ovat keskeisiä poliittisia toimijoita. 

Kahdesta syystä emme valitse perinteistä politiikan lähestymistapaa 
tutkimuksemme teoreettiseksi perustaksi. Ensinnäkin sen painopiste 
on poliittisen yhteisön olosuhteissa, ongelmissa ja mahdollisuuksissa, 
joista voi olla pitkä matka siihen päätösprosessiin, jossa valitut päättä-
jät keskinäisin neuvotteluin muuttavat panokset tuotoksiksi. Toiseksi 

3 Hunter 1953.
4 Ks. myös Hunter 1980.
5 Dahl 1961.
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politiikan lähestymistapa kohdistaa kiinnostuksen kuntayhteisössä 
toimiviin erilaisiin organisoituneisiin ryhmiin, jotka esittävät vaati-
muksia poliittisille päättäjille ja tarvittaessa osoittavat heille tukeaan, 
mutta eivät halua ottaa osaa päätöksentekoon. 

Aikaa myöten perinteisen politiikan panoksia korostavan teorian 
rinnalle alkoi kehittyä teoria poliittisen päätöksenteon tuotoksista, 
joka on osoittautunut erittäin kiinnostavaksi ja elinvoimaiseksi. Tä-
män teorian tarkoituksena on ymmärtää mitä poliittiset yhteisöt todel-
la tuottavat ja missä määrin niiden tuotokset vastaavat panostekijöiden 
tavoittelemia asioita ja olosuhteita.6 Panosten ja tuotosten välistä suh-
detta voidaan arvioida esimerkiksi poliittisen oikeudenmukaisuuden 
näkökulmasta, joka mittaa yhteisöllisten tarpeiden ja vaatimusten vä-
listä suhdetta. Laajassa mielessä se mittaa kuntalaisten mahdollisuuksia 
tuoda esille palvelutarpeitaan ja varmistua, että ne otetaan huomioon 
päätöksenteossa. Tuotoksia korostavan lähestymistavan viimeisin kehi-
tysvaihe on poliittisten päätösten vaikuttavuuden mittaaminen.7 

Emme valitse myöskään tuotoksia koskevaa teoriaa tutkimuksem-
me teoreettiseksi perustaksi. Sen suurin ongelma on siinä, että se ei 
kiinnitä lainkaan huomiota siihen prosessiin, jossa kilpailevat arvojär-
jestelmät ja vaatimukset kohtaavat toisensa ja jossa panokset muutetaan 
tuotoksiksi. Se ei ota huomioon poliittisten konfliktien päätöksentekoa 
ennakoimattomasti muuttavaa vaikutusta. Tuotosten teoria mekanisoi 
tämän vaikeasti tunnistettavan ja käsitteellistettävän prosessin muuta-
miksi teknisesti mitattaviksi muuttujiksi. 

Kansalaisten osallistumista koskevat teoriat ovat kehittyneet poli-
tiikan perinteisen teorian rinnalla. Ne korostavat enemmän yksilöitä 
poliittisina toimijoina kuin edellä käsitellyt panoksia korostavat teo-
riat. Osallistumisella oletetaan olevan ihmisille myönteisiä psykologi-
sia vaikutuksia. Osallistumisen avulla ihmiset voivat kehittää tietämys-
tään, harkintakykyään ja poliittista ymmärrystään.8 Osallistuminen 

6 Ks. esim. Lowi 1972, Dye 1976, Kolb 1978.
7 Vedung 2000.
8 Setälä 2003, s. 116.

21Katalyyttinen puhe lautakunnissa

tekee heistä hyviä kansalaisia.9 Osallistumisen avulla kuntalaiset voivat 
ohjata ja valvoa poliitikkojen päätöksentekoa. Teorian mukaan osallis-
tuminen ei ole vain keino, vaan myös tavoite, johon poliittisen järjestel-
män tulisi pyrkiä.10 

Osallistumisen uusin suuntaus liittyy kuntien tuottamiin palve-
luihin, joissa kuntalaisia ei enää pidetä palveluiden passiivisina kulut-
tajina, vaan myös niiden aktiivisina kehittäjinä, tuottajina ja arvioiji-
na.11 Tämä prosessi käynnistyi ensin yrityksissä, josta se siirtyi julkisia 
palveluita tuottaviin organisaatioihin. von Hippel osoitti useita vuosia 
sitten, että asiakkaat ovat yrityksille merkittävä ideoiden lähde.12 Sitten 
Pine ja Gilmore osoittivat, että palvelussa on kysymys ainutlaatuisten 
kokemusten tuottamisesta asiakkaille yhteistyössä heidän kanssaan.13 
Prahaladin ja Ramaswamyn mukaan yritykset voivat menestyä vain tii-
viissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.14

Huolimatta kiinnostavuudestaan ja merkityksestään osallistumi-
sen teoriat eivät palvele tutkimuksemme tarkoitusperiä, koska niissä 
analysoidaan osallistumisen vaikutusta poliittisiin päättäjiin ja heidän 
valintoihinsa. Analysoimme poliittisia päättäjiä, koska haluamme saa-
da selville kuinka he vaikuttavat valinnoillaan kuntalaisten osallistu-
misen mahdollisuuksiin. Poliittiset päättäjät eivät ole osallistumisen 
passiivisia objekteja, vaan aktiivisia toimijoita osallistumisen erilaisissa 
vuorovaikutussuhteissa. 

Edustuksellisuutta poliittisessa päätöksenteossa korostavia teorioi-
ta voidaan pitää tietyillä edellytyksillä politiikan perinteisen teorian 
ja osallistumisteorioiden johdannaisina. Ne ammentavat voimansa 
olettamuksesta, että parhaiten kansalaisia palvelee sellainen hallinto, 
jonka päättäjien sosioekonomiset ominaisuudet ja näkemykset vastaa-

9 Setälä 2003, s. 116.
10 Paloheimo & Wiberg 1997, s. 2001.
11 Tästä problematiikasta ks. erityisesti Laitinen & Harisalo & Stenvall 2013.
12 von Hippel 1989 ja von Hippel 1990.
13 Pine II & Gilmore 1999.
14 Prahalad & Ramaswamy 2004.
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9 Setälä 2003, s. 116.
10 Paloheimo & Wiberg 1997, s. 2001.
11 Tästä problematiikasta ks. erityisesti Laitinen & Harisalo & Stenvall 2013.
12 von Hippel 1989 ja von Hippel 1990.
13 Pine II & Gilmore 1999.
14 Prahalad & Ramaswamy 2004.
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vat suhteellisen hyvin kansalaisten vastaavia ominaisuuksia.15 Tällöin 
päättäjät ovat hyvin perillä kansalaisten tarpeista ja toiveista ja heidän 
mielipiteensä asioiden tärkeysjärjestyksestä vastaavat enemmistön nä-
kemyksiä.16 Ruotsalaisissa selvityksissä on havaittu, että näin hyvin 
asiat eivät kuitenkaan välttämättä ole.17 Yhteiskunnassa ja kaupun-
geissa on monia erilaisia ryhmiä, joilla voi olla arvokasta tietoa ja ko-
kemusta, mutta jotka eivät ole edustettuina poliittis-hallinnollisessa 
päätöksenteossa. Kun kenelläkään ei ole tietoa tällaisista ryhmistä, nii-
den intressejä ei voida ottaa päätöksenteossa huomioon eikä hyödyntää 
niiden voimavaroja.

Vaikka edustuksellisuutta korostavat teoreettiset näkemykset ovat 
hyödyllisiä, ne eivät palvele työmme tarkoitusperiä. Vaikka ne korosta-
vat päättäjien ja kuntalaisten välisten näkemysten ja sosioekonomisten 
suhteiden samansuuntaisuutta, ne eivät kuitenkaan kerro kuinka edus-
tuksellisuus muuttuu tuotosten määrää ja laatua koskeviksi päätöksiksi 
päättäjien välisissä keskusteluissa, väittelyissä ja dialogeissa.

Valtaa käsittelevissä teorioissa etsitään vastausta kysymykseen ke-
nellä on valta ja kuka lopulta päättää asioista poliittisessa yhteisössä. 
Valtateoriat ovat suosittuja, koska valta on läsnä kaikkialla, missä ih-
miset kohtaavat toisensa ja toimivat yhdessä.18 Esimerkiksi mielipiteitä, 
intressejä ja vaatimuksia perustellaan ja edistetään vallan avulla.19 Valta 
on kykyä ja taitoa saada ihmiset luopumaan omista pyrkimyksistään ja 
toimimaan toisella tavalla.20 Valta mahdollistaa ja rajoittaa.21 Mahdol-
listava valta vie kehitystä eteenpäin, kun taas rajoittava valta vaikeuttaa 
asioiden kehittelyä.22 

15 Ks. erityisesti Kolb 1978, s. 162.
16 Kolb 1978, s. 163.
17 Ks. esim. Montin 2011, s. 91.
18 Shapiro 2006, s. 36.
19 Jackson 2007, s. 249.
20 Dahl 1971, s. 39–40.
21 Stacey 2005, s. 149
22 Stacey 2005, s. 148.
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Vaikka valtateoriat tarjoavat vahvan maaperän työmme teoreetti-
seksi perustaksi, emme kuitenkaan tukeutuneet niihin. Halusimme 
ensinnäkin välttää valtateorioiden luontaisen yhteyden resurssiriip-
puvuusteoriaan.23 Toiseksi katsoimme, että valtateoriat eivät tarjoa 
riittävästi vapausasteita keskusteluiden, väittelyiden ja dialogien tutki-
miseen kunnallisissa lautakunnissa. Olettamuksemme mukaan näissä 
prosesseissa on kysymys muistakin prosesseista kuin vain vallasta. 

Harkitsevan politiikan teoria (deliberative theory) on yksi tuo-
reimmista yrityksistä paikata edellä käsiteltyjen teorioiden luontaisia 
heikkouksia ja vahvistaa niiden luontaisia vahvuuksia. Harkitsevan po-
litiikan mukaan demokratia on keskustelua, väittelyä ja dialogia, jossa 
myös kansalaisilla on tärkeä rooli. Siksi se korostaa aktiivista, luovaa ja 
vaikuttavaa yhteisöllistä keskustelua päätöksenteon kohteena olevista 
asioista ja kiistakysymyksistä.24 Huolellisen harkinnan avulla kansa-
laisten on mahdollista selkeyttää asioita ja tavoitella yhteisymmärrystä 
niiden ratkaisun vaihtoehdoista.25 Päätettäviin asioihin keskittyvä yh-
teisöllinen harkinta auttaa paljastamaan piilossa olevia valta-asemia ja 
sosiaalisia suhteita kahlitsevia hallinnan muotoja.26 Se auttaa kansalai-
sia varmistumaan asioiden merkityksestä, taustoista ja vaihtoehdoista 
omassa yhteisössään. 

Vaikka harkitsevan politiikan teoria on erittäin lupaava, emme kui-
tenkaan ottaneet sitä työmme teoreettiseksi perustaksi. Keskeisin syy 
on luonnollisesti se, että teorian tarkoituksena on aktivoida ja moti-
voida kansalaisia käymään yhteisöllistä keskustelua niistä valinnoista, 
jotka vaikuttavat heihin ja heidän olosuhteisiinsa. Halusimme keskit-
tyä lautakunnissa käytäviin keskusteluihin, väittelyihin ja dialogeihin 
emmekä lautakunnan jäsenten ja yhteisön välisiin vuorovaikutussuh-
teisiin. 

23 Aldrich 1999, s. 66.
24 Morton 2010, Guttman & Thompson 1996, Ackerman & Fishkin 2002 ja Fishkin 
1991.
25 Shapiro 2006, s. 23 ja Montin 2011, s. 148.
26 Shapiro 2006, s. 23.
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2 Päätösteoria valintoja avaavana, 
jäsentävänä ja strukturoivana

Koska tarkoituksemme on tutkia keskustelua, väittelyä ja dialogia kuu-
den suurimman kaupungin lautakunnissa, etsimme työmme perustak-
si teoriaa, joka tekee mahdolliseksi tutkia päättäjien välisiä vuorovaiku-
tussuhteita ja niitä prosesseja, jotka edeltävät, jäsentävät ja strukturoivat 
päätösten sisältöä ja tarkoituksia. Koska edellä käsittelemämme teoriat 
eivät mielestämme tarjonneet riittävästi apua näiden kysymysten ana-
lysointiin, valitsimme niiden sijasta päätösteorian tutkimuksemme 
henkiseksi ja käsitteelliseksi perustaksi.

Vaikka on kärjistettyä väittää, että kahden viimeisen vuosikym-
menen aikana päätösteoria on ollut sivuraiteilla esimerkiksi suhteessa 
strategisen johtajuuden ja menestyksellisten johtajien teorioihin, siinä 
on kuitenkin totuuden siemen. On ajateltu, että strategiset valinnat ja 
oikeat persoonat takaavat menestyksen organisaatioille. Johtajia kos-
kevat päätösteoreettiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että asia ei 
ole välttämättä näin. Käsitys vahvoista johtajista on usein enemmän 
myyttinen kuin realistinen.27 Vaistot vaikuttavat päättäjien valintoihin 
enemmän kuin on yleisesti myönnetty28 ja he tekevät huomattavasti 
enemmän virheitä kuin on uskottu.29 Juuri päättämisessä korostuvat 
keskustelu, väittely ja dialogi, joiden avulla päätöksiä kartoitetaan, 
määritellään ja muotoillaan hapuilevana ja epälineaarisena prosessina. 
Kuvio II.1 tiivistää tutkimuksemme päätöksenteon ydinalueet. 

27 Ks. erityisesti Brown 2014.
28 Ks. erityisesti Akerlof & Shiller 2009.
29 Ks. erityisesti Kahneman 2012 ja Bazerman & Moore 2013.
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Kuviossa II.1 lautakunta on päätöksiä tekevä instituutio kunnissa. 
Päätöksenteko on lautakuntien ydintehtävä. Kuvion logiikan mukaan 
katalyyttinen puhe vaikuttaa ratkaisevasti päätöksenteon valintojen 
rationaalisuuteen. Katalyyttinen puhe keskusteluna, väittelynä ja di-
alogina edeltää päätöksentekoa prosessoimalla ja muokkaamalla ym-
märrystä käsiteltävästä ongelmasta ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. 
Se määrittää päätösten – valintojen – sisällöllisen laadun, hyväksyttä-
vyyden ja vaikuttavuuden. Nämä ovat esimerkkejä niistä kriteereistä, 
joiden avulla päätöksentekoa voidaan kriittisesti arvioida ja kehittää. 

3 Lautakunta päätöksentekijänä kunnissa

Lautakunnat ovat olennainen osa suomalaista kunnallista itsehallintoa. 
Ajatuksellisesti valtuustot edustavat kunnissa välillistä demokratiaa ja 
lautakunnat tarjoavat kuntalaisille suoran demokratian osallistumisen 
mahdollisuuden. Valtuuston päätöksentekoa on luonnehdittu suuren 
mittakaavan politiikaksi ja lautakuntien toimintaa pienen mittakaa-

KUVIO II.1. Lautakunnan päätöksenteon osa-alueet

Lautakunta 
päätöksentekijänä

Lautakunnan 
valinnat

Katalyyttinen 
puhe

Päätöksenteon 
rationaalisuus
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van politiikaksi.30 Edellisessä on kysymys koko kuntayhteisöä koskevis-
ta strategista valinnoista ja jälkimmäisessä niiden puitteissa tehtävistä 
valinnoista. Vaikka tämä näkemys on kiehtova, se ei välttämättä vastaa 
suomalaista todellisuutta, koska valtuusto on voinut delegoida hyvin 
strategisia tehtäviä lautakunnille.

Lautakunnat ovat valtuuston perustamia poliittisia toimielimiä, 
joiden tehtävänä on palvella valtuustoa sen haluamalla tavalla ja huo-
lehtia samalla lakisääteisistä tehtävistään. Hieman kärjistäen ilmais-
tuna lautakunnat ovat valtuuston apuorganisaatioita, joissa tehdään 
pääosa kuntien työstä.31 Jos valtuusto pystyisi itse huolehtimaan itse-
hallinnollisista ja valtion kunnille asettamista lakisääteisistä tehtävistä, 
se ei tarvitsisi lautakuntia.

Rationaalisen strategia-ajattelun mukaan vain valtuusto päättää 
koko kuntaa koskevasta strategiasta, mutta suomalaisilla lautakunnilla 
on myös strategisesti tärkeitä tehtäviä, jotka valtuusto on niille delegoi-
nut. Tällä perusteella lautakunnat ovat strategisia toimielimiä, joissa 
käytävillä keskusteluilla, väittelyillä ja dialogilla on merkitystä päätös-
ten sisältöön. Lautakunnat ovat kuitenkin valinnoissaan ja toiminnas-
saan vastuullisia valtuustolle.

Lautakunnat ovat luonteeltaan poliittisia ja hallinnollisia orga-
nisaatioita.32 Tämä tarkoittaa, että lautakunnilla on samanaikaisesti 
poliittinen ja hallinnollinen johto. Kunnallisen demokratian mukaan 
hallinnollinen johto on alisteinen poliittiselle johdolle, olosuhde, joka 
on arjessa helppo unohtaa. Valtuustoa edustavana toimielimenä lauta-
kunnan poliittisen johdon on päätettävä lautakuntaorganisaation ole-
massaolon tarkoituksesta ja siitä johdetuista toiminnallisista painopis-
teistä.33 Vastaavasti hallinnollisen johdon velvollisuutena on selviytyä 

30 Montin 2011, s. 195 ja s. 197–199. Arjen tekemisen termin Montin on ottanut tanska-
laisten tutkijoiden tutkimuksista ja sillan rakentamisen ruotsalaisen tutkijan tutkimuksesta.
31 Gyford & Leach & Game 1989, s. 190.
32 Ks. erityisesti Niiranen & Joensuu & Martikainen 2013, s. 18.
33 Niiranen & Joensuu & Martikainen 2013, s. 18 ja Montin 2011, s. 23–25.
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näistä tehtävistä mahdollisimman inhimillisesti, taloudellisesti, tehok-
kaasti ja vaikuttavasti.

Lautakuntien tehtävänä on toimia valtuuston ja kuntalaisten suh-
teita välittävinä organisaatioina. Lautakuntien läheiset vuorovai-
kutussuhteet paikallisyhteisön kanssa auttavat valtuustoa olemaan 
paremmin perillä kuntalaisten tarpeista ja toiveista ja olosuhteiden 
kehityksestä. Lautakunnilla on tässä suhteessa kuitenkin korjattavaa, 
koska poliittiset päättäjät näyttävät saavan tarvitsemansa tiedot esitte-
lijöiltä ja hallinnolliselta johdolta.34

Lautakuntien rakenteessa on tapahtunut ajan myötä huomattavia 
muutoksia. Tällä hetkellä vain vaali- ja tarkastuslautakunnat ovat enää 
pakollisia kunnissa. Kunnat voivat perustaa myös yhteislautakuntia 
vastaamaan tietystä tehtävästä kaikkien osallistujien puolesta. Näitä 
yhteislautakuntia oli valtuustokaudella 2009–2012 Manner-Suomes-
sa 107, kun vuonna 2001 niitä oli vain 46.35 Yhteislautakunnista noin 
puolet on sellaisia, jotka vastaavat yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäris-
töpalveluista ja noin neljännes niistä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta.36

Lautakuntien lukumäärä on maamme kunnissa tasaisesti vähenty-
nyt. Vuoden 2009 alussa Manner-Suomen kunnissa oli yhteensä 1624 
lautakuntaa eli 28 % vähemmän kuin edellisellä vaalikaudella.37 Sa-
malla luonnollisesti myös lautakuntien jäsenmäärät ovat dramaattises-
ti vähentyneet. Valtuustokaudella 2009–2012 Manner-Suomen lauta-
kunnissa oli yhteensä 14000 jäsentä. Kun tätä lukua verrataan vuoteen 
1993, lautakuntien jäsenten määrä on vähentynyt lähes 40 %.38

Jos edellä kuvattua kehityskulkua arvioidaan pienen mittakaavan 
politiikan – arjen rakentamisen – näkökulmasta, kritiikkiin on syy-
tä. Kun lautakuntien lukumäärät ja lautakuntien jäsenten lukumäärät 

34 Niiranen & Joensuu & Martikainen 2013, s. 67.
35 Kuntaliitto 1/2011, s. 8.
36 Kuntaliitto 1/2011, s. 8.
37 Kuntaliitto 1/2011, s. 4.
38 Kuntaliitto 1/2011, s. 10.
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ovat huomattavasti vähentyneet, poliittinen ja hallinnollinen valta on 
todennäköisesti keskittynyt kunnissa. Samalla kuntaorganisaation yh-
teydet kuntakenttään ovat supistuneet ja jäljelle jääneet lautakunnat 
pystyvät entistä huonommin huolehtimaan valtuuston ja kuntayhtei-
sön välisistä suhteista. Tästä väistämättä seuraa, että valtuustojen har-
teille on langennut entistä suurempi vastuu siltojen rakentamisen lisäk-
si myös arjen rakentamisesta, tehtävä, josta ne eivät yksin voi kunnialla 
selviytyä. 

4 Katalyyttinen puhe lautakuntien päätöksenteossa

4.1 Arkinen puhe ja katalyyttinen puhe

Inhimillistä elämää on mahdotonta kuvitella ilman puhetta. Oleminen 
on puhumista. Brittiläisen filosofin Michael Oakeshottin mukaan ”pu-
huminen erottaa ihmiset eläimistä ja sivistyneen ihmisen barbaarista”.39 
Ranskalaisen esseistin Michel de Montaignen mielestä ”puhuminen on 
hedelmällisintä, luonnollisinta ja ilahduttavinta mielen harjoitusta”.40 
Puheen avulla ihmiset ilmaisevat itseään, muotoilevat mielipiteitään, 
kehittävät ajatuksiaan ja yrittävät ymmärtää heille suunnattuja vieste-
jä. Ihmisten välinen puhuminen on luontainen osa heidän keskinäistä 
kanssakäymistään. 

Puheen avulla ihmiset voivat ilmentää vakavuutta, huumoria, ko-
rostamista, vähättelyä, myönteisyyttä ja kielteisyyttä. Puheen erilaisten 
sävyjen taitava käyttö antaa puheelle ilmaisuvoimaa ja ilmentää pu-
hujan persoonallisuutta. Puheen sävyttäminen vaatii kanssaihmisten 
psykologian ja olosuhteiden dynamiikan tilannetajua ja sen taitavaa 
hyödyntämistä. 

39 Miller 2006, s. iX.
40 Miller 2006, s. 1. 
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Edellä on kuvattu arkista puhetta, jonka avulla ihmiset selviytyvät 
kohtaamisistaan ja olosuhteistaan. Arkinen puhe on ihmisille luon-
taista yhdessäoloa eikä niinkään tavoitteellista toimintaa tai ongelman 
ratkaisua. Sen avulla he voivat nauttia toistensa nokkeluudesta, älystä 
ja viisaudesta, mutta myös ärsyttää ja suututtaa toisiaan. Kun ihmiset 
kohtaavat tuttuja ja tuntemattomia erilaisissa suunnitelluissa ja yllättä-
vissä tilanteissa, he turvautuvat arkiseen puheeseen.41

Kun arkisesta puheesta siirrytään katalyyttiseen puheeseen, ollaan 
tekemisissä suunniteltujen asioiden ja tavoitteellisen toiminnan kanssa. 
Katalyyttisen puheen tehtävänä on ratkoa ongelmia, kehittää asioita, 
muuttaa syy- ja seuraussuhteita ja tavoitella tavoittamatonta. Katalyyt-
tinen puhe on asioita avaavaa, selkeyttävää ja kiteyttävää keskustelua, 
väittelyä ja dialogia alkuperäisen ongelman ylittävän ratkaisun löytä-
miseksi. Katalyyttista puhetta tarvitaan erityisesti päätöksenteossa.

Katalyyttista puhetta on luonnehdittu monin erilaisin tavoin. 
Schon kuvasi sitä jopa taiteen käsitteellä, koska siinä on kysymys har-
kitsevasta pohdinnasta, vakiintuneen ajattelun kyseenalaistamisesta 
ja täysin uudenlaisten kysymysten esittämisestä.42 Weick kutsuu kata-
lyyttista puhetta asioiden jatkuvaksi selkiyttämiseksi.43 Stone, Patton 
ja Heen luonnehtivat sitä vaikeiksi keskusteluiksi.44 Eisaguirre kuvaa 
katalyyttista puhumista hyvän kamppailun vallaksi.45 Perkinsille siinä 
on kysymys yhteistoiminnallisesta – vuorovaikutteisesta – keskustelus-
ta.46 Patterson, Grenny, McMillan ja Switzler havainnollistavat kata-
lyyttista puhetta ratkaisevan tärkeiden keskusteluiden käsitteellä.47 Ar-
gumentaatiolla eli perustelemisen taidolla on myös viitattu päätöksiä 
synnyttävään ja muotoilevaan katalyyttiseen puheeseen.48 

41 Tästä problematiikasta ks. erityisesti Fox 2004.
42 Schon 1983. Schonin käyttämä englanninkielinen termi tästä asiasta on the art of 
 science.
43 Weick 1995. Weickin käyttämä englanninkielinen termi tästä asiasta on sensemaking.
44 Stone & Patton & Heen 1999.
45 Eisaguirre 2002.
46 Perkins 2003.
47 Patterson & Grenny & McMillan & Switzler 2002.
48 Kakkuri-Knuuttila 1/1999, s. 15.
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Kirjassaan Catalytic Conversations Baker luo käsitteistöä, jonka 
avulla puhe eri muodoissaan saadaan palvelemaan päätöksentekoa kär-
sivällisyytenä, luottamuksena, uteliaisuutena, uusina kokemuksina ja 
uusien ennakkoluulottomien vaihtoehtojen tuottamisena.49 Tällaista 
puhetta Baker kutsuu katalyyttiseksi, koska se on hänen mielestään 
vahvasti tavoitteellista, inspiroivaa ja näkemyksellistä ja se tapahtuu or-
ganisoiduissa ympäristöissä. Hänen mukaansa tällaiseen katalysoivaan 
puheeseen ei kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota päätök-
senteossa.

Bakerin mukaan katalyyttisella puheella on päätöksenteossa muu-
tamia hyvin tärkeitä tehtäviä. Sen ensimmäisenä tehtävänä on varmis-
taa päättäjien välinen jatkuva yhteistyö ja kanssakäyminen.50 Tämä on 
mahdollista, kun jokainen osallistuu päätöksentekoon sovittelemalla, 
ratkaisuja etsimällä ja yhteisymmärrystä tavoittelemalla.51 Katalyytti-
nen puhe lisää jokaisen onnistumisen todennäköisyyttä.

Katalyyttisen puheen toisena tarkoituksena on Bakerin mukaan 
auttaa päättäjiä olemaan perillä toimintaympäristönsä olosuhteiden 
muutoksista ja haasteista.52 Päättäjien hyvät ja monipuoliset yhteydet 
erilaisiin toimijoihin kunnassa ja sen ulkopuolella ovat tärkeitä päätös-
ten yhteisölliselle laadulle. Näitä yhteyksiä kutsutaan myös verkosto-
suhteiksi, joiden menestyksellinen aktivointi ja hallinta ovat osa poliit-
tisten päättäjien ammattitaitoa.

Katalyyttisen puheen kolmas tehtävä on Bakerin mukaan päätök-
sentekijöiden henkisen kehityksen edistäminen. Baker kirjoittaa:53

Katalyyttisessä puheessa ihmiset tutkivat keskinäisiä erojaan mie-
lipiteissä, arvoissa, preferensseissä ja näkökulmissa. Yhdessä he 
avaavat asioihin ja olosuhteisiin uusia ulottuvuuksia, joista he ovat 

49 Baker 2010, s. 3.
50 Baker 2010, s. 4.
51 Baker 2010, s. 3.
52 Baker 2010, s. 5.
53 Baker 2010, s. 4.
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 aikaisemmin olleet tietämättömiä ja hankkivat tietoa ja ymmärrys-
tä niiden analysoimiseksi.

Katalyyttisen puheen myötä päättäjät voivat kasvaa henkisesti, oppia 
suhteuttamaan vaatimuksensa toisten vastaaviin ja muodostamaan si-
ten laajempaa näkemystä päätöksenteon kohteena olevista asioista ja 
niiden merkityksestä kuntayhteisölle. Katalyyttinen puhe on siten pää-
töksenteossa olennainen ydinprosessi, jossa on kolme toisiinsa lähei-
sesti liittyvää vaihetta; keskustelu, väittely ja dialogi. Ne sisältyvät eri 
vahvuisina päätösprosessin jokaiseen vaiheeseen ja niiden tehtävänä on 
auttaa päättäjiä varmistumaan päätettävien asioiden relevanttiudesta, 
vaihtoehtojen kriittisestä tarkastelusta ja päätösten arvosta. Kuvio II.2 
havainnollistaa keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. 

KUVIO II.2. Katalyyttinen puhe poliittisessa päätöksenteossa
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Poliittisesti relevanttien ongelmien tunnistaminen, 
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Katalyyttinen puhe käynnistää päätösprosessin. Katalyyttista puhetta 
on tapana kritisoida ilmaisulla ”paljon puhuttiin, mutta mitään ei saatu 
aikaiseksi”54. Väitteellään sen esittäjät haluavat kertoa, että päätöksen-
teossa on liiaksi tarpeetonta puhetta ja se rajoittaa tekemistä. Vaikka 
väitteen esittäjät ovat usein valitettavasti oikeassa, se ei suinkaan tar-
koita, että katalyyttinen puhe olisi kaikissa muodoissaan hyödytöntä ja 
päätöksenteon kustannuksia tarpeettomasti kasvattavaa.

4.2 Katalyyttisen puheen tarve ja kysyntä lautakunnan päätöksenteossa

On mahdollista tunnistaa eräitä tekijöitä siihen, miksi katalyyttiselle 
puheelle on tarvetta ja kysyntää lautakunnan päätöksenteossa. Näis-
tä ensimmäinen on käsiteltävän ongelman määrittely päätösprosessia 
suuntaavana ja strukturoivana tekijänä. Tässä on kysymys siitä, että eri 
tavat määritellä ongelma sisältävät kullekin luontaisen ratkaisuvaihto-
ehtojen joukon. Kun ongelmalle on hyväksytty tietty määritelmä, pää-
tösten valmistelussa keskitytään sen edellyttämään toimintaan. Määri-
telty ongelma on jo puoliksi ratkaistu ongelma.

Katalyyttista puhetta tarvitaan lautakunnassa, jotta voidaan pa-
lauttaa mieliin hylätyt määritelmät käsiteltävästä ongelmasta ja nähdä 
niihin sisältyvät potentiaaliset ratkaisuvaihtoehdot. Tällaiseen tarkas-
teluun on tarvetta, sillä päättäjät eivät aina ymmärrä, että samalla kun 
he hyväksyvät hallinnon valmisteleman päätösehdotuksen, he omak-
suvat myös tietyn tavan katsoa käsiteltävää ongelmaa. Jos he määrit-
telisivät katalyyttisen puheen avulla ongelman eri tavoin, heillä olisi 
edessään erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Katalysoiva puhe on ratkaisu 
tähän problematiikkaan. Se auttaa myös tunnistamaan ongelman 
määrittelyssä tehdyt kolmannen lajin virheet.55 Kolmannen lajin virhe 

54 Miller 2006, s. 13 ja Moore & Sonsine 2003, s. 4.
55 Mitroff 2000, s. 24.
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tarkoittaa, että ongelma määritellään väärin ja siksi siihen tuotetulla 
ratkaisulla ei ole merkitystä. 

Toinen tekijä, joka luo kysyntää katalysoivalle puheelle, on lauta-
kunnissa käsiteltävien asioiden luonne. Lautakuntien päätettäväksi 
voidaan tuoda joko hyvin yksinkertaisia, pelkistettyjä ja loogisesti rat-
kaistavia ongelmia tai strategisesti merkittäviä, vaikeasti käsitteellistet-
täviä ja kuntayhteisön rakenteisiin ja prosesseihin syvästi vaikuttavia 
ongelmia. Kun kysymys on edelliseen ryhmään kuuluvista asioista, 
katalyyttiselle puheelle ei ole mainittavaa tarvetta. Sitä vastoin kata-
lysoivaa puhetta tarvitaan jälkimmäiseen ryhmään kuuluvien asioiden 
käsittelyssä. Lautakunnissa käsiteltävien asioiden luonne riippuu olen-
naisesti poliittisten ja hallinnollisten päättäjien välisestä yhteistyöstä. 

Kolmas katalyyttisen puheen merkitystä korostava tekijä on päätök-
siin mahdollisesti sisältyvien heikkouksien ja virheiden tunnistaminen. 
Päätösprosessit ovat usein pitkiä ja sisällöllisesti hyvin monimutkaisia 
ja niitä koskevissa valinnoissa on huomaamatta voitu tehdä virheitä tai 
jätetty joitain asioita kokonaan tekemättä. Näiden tunnistamiseksi lau-
takuntien päättäjiltä vaaditaan rohkeutta kaivaa niitä esille.56 Lisäksi 
on syytä muistuttaa, että päätösprosessiin vaikuttaneiden ihmisten tie-
dot ja taidot ovat monista syistä rajallisia ja puutteellisia.57

Neljäs katalysoivaa puhetta dramatisoiva tekijä on luonnollinen 
tarve mahdollistaa poliittisten päättäjien henkinen kasvu ja yhteisöl-
linen arvostus. Katalysoivan puheen avulla he voivat ilmentää avara-
katseisuuttaan, näkemyksellisyyttään, laajojen asiakokonaisuuksien 
hallintaa, sovittelua ja yhteisymmärryksen etsintää. Katalysoiva puhe 
ilmentää heidän persoonallisuuttaan ja auttaa heitä hankkimaan yhtei-
söllistä kunnioitusta. 

Viimeiseksi lautakuntien on toiminnassaan etsittävä toimiva tasa-
paino julkisten velvollisuuksien ja yhteisöllisen edustuksellisuuden 
välille. Vaikka on kärjistettyä väittää, että julkisten velvollisuuksien 

56 Tästä problematiikasta ks. erityisesti Heath & Heath 2014, s. 203.
57 Ks. Bazerman & Moore 2013. 



34 Risto Harisalo & Timo Aarrevaara

hoito määrittää lautakuntien toiminnan organisoitumisen, siinä on 
totuuden siemen. Laajempi näkemys lautakuntien toiminnasta auttaa 
ymmärtämään katalyyttisen puheen merkitystä päätöksenteossa. On 
ilmeistä, että katalysoivan puheen hyödyntäminen edellyttää myös ko-
kouskäytäntöjen uudelleen keksimistä. 

5 Katalyyttinen keskustelu lautakunnan päätöksenteossa

5.1 Katalyyttisen keskustelun määrittely

Lautakunta on katalyyttisen puheen areena, agora, jolla päättäjät mää-
rittävät kantansa valmistelussa olleisiin asioihin. Katalyyttisen puheen 
ensimmäinen vaihe on keskustelu, jossa jäsenet voivat ilmaista kantansa 
ja mielipiteensä päätettäviin asioihin mahdollisimman monipuolisesti, 
kriittisesti ja rakentavasti. Katalysoiva keskustelu on uusia ulottuvuuk-
sia avaavaa, selkeyttävää, kiteyttävää ja yhdistävää. 

Katalysoiva keskustelu on taitolaji, jossa päättäjät tarkastelevat asiaa 
ikään kuin ulkopuolisina tarkkailijoina tunnistaakseen siinä  uusia mer-
kityksiä, sävyjä ja ulottuvuuksia. Se on tiukkoja kannanottoja välttele-
vää luovaa puhetta, jossa pysytään asioissa eikä puhujien persoonassa. 
Tällaisen puheen arvo on sen vapauttavuudessa ja mukaansa tempaa-
misessa. Juuri nämä ominaisuudet tekevät katalysoivasta keskustelusta 
innostavan.

Katalysoiva keskustelu on motivoivaa, koska se tarjoaa jokaiselle 
jäsenelle oikeuden puhua ja tuoda esille omat näkemyksensä ja huo-
lenaiheensa. Motivoituneet jäsenet perehtyvät huolellisesti tausta-ai-
neistoon ja pohtivat sen merkitystä eri näkökulmista. Tällöin he voivat 
huomata valmistelussa liian vähälle huomiolle jääneitä ulottuvuuksia. 
Katalysoiva keskustelu varmistaa, että kaikki päätökseen vaikuttavat 
tekijät voidaan ottaa huomioon. Keskustelun sisällöllinen monipuoli-
suus laajentaa ja syventää käsityksiä ja tulkintoja päätettävästä asiasta. 
Katalyyttisen keskustelun keskeisin motiivi ei ole yhteisymmärrys ja 
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yksimielisyys, vaan erilaisten näkemysten esille saamisen varmistami-
nen. 

Kritiikin rajoittaminen ja kieltäminen kuuluvat katalysoivan pu-
heen vahvoihin periaatteisiin. Hyvin usein kritiikki koetaan ajattelua 
rajoittavaksi ja väheksyväksi ja samalla katalysoivaa keskustelua hei-
kentäväksi. Pahimmillaan kritiikki koetaan ihmisten persoonaa kos-
kevana arvosteluna. Koska kritiikkiä ei voi aina keskustelussa välttää, 
päättäjien olisi syytä toimia rakentavasti eikä torjuvasti tai kieltävästi. 

Katalysoivan keskustelun ensisijaisena tarkoituksena on auttaa 
päättäjiä suhteuttamaan päätettävät asiat niitä itseään suurempaan ko-
konaisuuteen ja varmistamaan, että kaikki olennaiset asiaan vaikutta-
vat tekijät on tunnistettu. Näissä pyrkimyksissä onnistuva lautakunta 
varmistaa, että päätöksillä on arvoa lautakunnan hallinnolle, kuntaor-
ganisaatiolle ja koko kuntayhteisölle. 

5.2 Katalyyttisen keskustelun funktiot

Katalyyttisella keskustelulla on kolme huomionarvoista funktiota. Ne 
tarjoavat hedelmällisen perustan kehittää päätöksentekijöiden henki-
siä valmiuksia. Päätöksenteon kehittäminen on ensisijaisesti päättäjien 
kehittämistä ajattelun ja näkemyksellisyyden laajentamiseksi eikä sitä 
voida korvata teknisten järjestelmien kehittämisellä. Ei ole olemassa 
päätösareenoita ja -instituutioita ilman ihmisiä, jotka tekevät hyvät ja 
huonot valinnat.58 Kuvio II.3 havainnollistaa asiaa.59

58 Virtanen & Stenvall 2014, s. 248–249.
59 Aarrevaara & Harisalo & Kilpi 2/2007, s. 18.
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Katalyyttisen keskustelun ensimmäinen funktio on vahvistaa päättä-
jien henkistä itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Lautakunnan päätös-
ten arvo kaikille osapuolille heikkenee, jos jäsenet eivät kykene tuomaan 
esille omia näkemyksiään. Henkinen itsenäisyys ja riippumattomuus 
eivät estä, vaan varmistavat jäsenten välisen vuorovaikutuksen, keski-
näisen arvostuksen ja kunnioituksen ja halun kuunnella ja ymmärtää 
muiden puhetta.60 Ne ovat todella vahva vastavoima Argyriksen ha-
vainnoille ihmisten luontaiselle taipumukselle varoa ajatuksiinsa koh-
distuvaa kritiikkiä ja suojella omia käsityksiään muiden kritiikiltä.61 

Henkisesti itsenäiset ja vahvat jäsenet uskaltavat kyseenalaistaa 
vahvojen persoonien näkemykset ja yleisesti hyväksytyt totuudet. He 
pystyvät käsittelemään keskinäisiä jännitteitä ja konflikteja avoimesti ja 
rakentavasti ja välttämään niiden lakaisemisen maton alle ja estämään 
mielipiteiden huomaamattoman polarisoitumisen, jotka yhdessä teke-
vät organisaatiosta huomaamatta keskinkertaisen.62 

60 Virtanen & Stenvall 2014, s. 121.
61 Ks. Argyris 1985.
62 Senge 1990, s. 249.
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Katalyyttisen keskustelun toisena funktiona on vahvistaa jäsenten 
tiedollista ja näkemyksellistä erilaisuutta. Kun jokainen on hyvin peril-
lä toisten näkemyksistä ja intresseistä, lautakunnassa kyetään luomaan 
arvoa päätöksille.63 Tämä funktio on tehokas vastalääke positiivisen 
ajattelun ansalle, johon yleensä kätkeytyy toive saada muut hyväksy-
mään esitetty kanta.64 Koska hyviksi havaituista käytännöistä ei voida 
jatkuvasti ammentaa uutta, niiden tilalle on luotava uusia käytäntöjä.65 
Se onnistuu, kun osallistujilla on tiedollista, kokemuksellista ja näke-
myksellistä erilaisuutta.

On tärkeää ymmärtää oikein tiedollisen ja näkemyksellisen erilai-
suuden logiikka. Päätöksenteossa kysymys ei ole siitä, että jollakin on 
paras tietämys tai näkemys siitä, kuinka asiassa pitäisi menetellä. Siinä 
on kysymys prosessista, jossa erilaiset tiedot ja näkemykset kytkeyty-
vät toisiinsa ja muodostavat uutta tietämystä, näkemystä ja ymmärrystä 
päätettävistä asioista.66 Aidossa katalyyttisessa keskustelussa jäsenten 
on luonnollista kehittää toistensa näkemyksiä ja ajatuskulkuja tavan-
omaisen ajattelun rajojen ylittämiseksi. 

Katalyyttisen keskustelun kolmas funktio on rohkea ennakkoluu-
lottomuus. Se on rohkeutta paljastaa oma tietämättömyytensä. Se on 
rohkeutta luopua omista ennakkokäsityksistä ja oppia uutta.67 Se mo-
tivoi jäseniä käsittelemään monimutkaisia, epävarmoja ja kaoottisia 
asioita sen sijaan, että he tukeutuisivat vain ilmeiseen, konkreettiseen 
ja ennestään tunnettuun. Rohkeaa ennakkoluulottomuutta vaaditaan 
erityisesti jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja kuntaorganisaation 
perinteiset rajat ylittävien ongelmien ja haasteiden käsittelyssä. 

Katalyyttista keskustelua koskeva tarkastelu voidaan tiivistää seu-
raaviin havaintoihin. Se on ensinnäkin asioita avaavaa, laajentavaa ja 
syventävää keskustelua, jossa päätettävää asiaa katsotaan monesta eri 

63 Senge 1990, s. 249.
64 Vance & Deacon 1995, s. 19.
65 Zangwill 1993, s. 282–283.
66 Flood 1999, s. 116.
67 Virtanen & Stenvall 2014, s. 191.
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näkökulmasta. Toiseksi suositellun ratkaisuvaihtoehdon potentiaalin 
arvioimiseksi katalyyttisessa keskustelussa voidaan muutella sen sisäi-
siä syy- ja seuraussuhteita ja rajoja. Kolmanneksi on pidettävä mielessä, 
että katalyyttisessa keskustelussa ei ole kysymys päätöksenteosta, vaan 
sitä koskevasta pohdinnasta päätöksen laadun parantamiseksi. Neljän-
neksi on hyvä muistaa, että katalyyttinen keskustelu on empaattista ja 
ymmärrystä luovaa kuuntelua. Viimeiseksi on mahdollista todeta, että 
juuri tällaisella keskustelulla on huomattava arvo lautakunnan hallin-
nolle, asiakkaille, kuntalaisille ja sidosryhmille. 

6 Katalyyttinen väittely lautakunnan päätöksenteossa

6.1 Katalyyttisen väittelyn idea

Kun katalyyttinen keskustelu ei tuo enää mitään uutta, päätöksenteos-
sa siirrytään katalyyttiseen väittelyyn. Väittely on erottamaton ja luon-
nollinen osa päätöksentekoa ja kaikkea inhimillistä toimintaa. Ystävät 
väittelevät keskenään yhtä luonnollisesti kuin vastustajat ja viholliset. 
Väittely voi olla suoraa ja epäsuoraa, avointa ja peiteltyä. Väittely voi 
kohdistua sekä vähäpätöisiin että periaatteellisiin kysymyksiin. Ihmis-
ten arvostusten, näkemysten ja oivallusten erilaisuus luo väittelyn ky-
synnän poliittisessa päätöksenteossa. 

Väittelyssä on vähintään kaksi tai useampia eri mieltä olevia pää-
töksentekijöitä. Tavanomaisessa poliittisessa väittelyssä vastapuolet 
yrittävät osoittaa olevansa oikeassa ja vastapuolen väärässä. Jos osapuo-
let eivät hallitse väittelyn logiikkaa, he pitävät toisiaan vastustajinaan 
ja ovat haluttomia sopimaan heidän kanssaan. He tekevät kaikkensa 
voittaakseen vastapuolen päätöksenteossa. Tällaista väittelyä, jossa jo-
kainen haluaa olla oikeassa, kutsutaan totuusväittelyksi, jollaiseksi ka-
talyyttista väittelyä ei suinkaan pidä ymmärtää.

Katalyyttisessa väittelyssä poliittisilla päättäjillä on yhteinen intressi 
tunnistaa päätösvaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet. Katalyyttises-
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sa väittelyssä ei haeta voittajaa, vaan vaihtoehtoihin sisältyviä ilmeisiä 
ja piileviä ongelmia, jotka toimeenpantuina heikentävät päätösten ar-
voa. Siksi jäsenet voivat katalyyttisessa väittelyssä ottaa kantaa vaihto-
ehtojen perustana olevien olettamusten lujuuteen ja tunnistaa epärea-
listisia olettamuksia. He voivat myös koetella ratkaisuvaihto ehtoihin 
sisältyvien syy- ja seuraussuhteiden loogista kestävyyttä. Katalyyttisen 
väittelyn avulla he voivat tunnistaa vaihtoehtoihin sisältyviä piileviä 
heikkouksia, jotka tulevat esille vasta toimeenpanossa ja vievät niiltä 
toivotun tehon. Asiallisesti hyödynnettynä katalyyttinen väittely vah-
vistaa lautakunnan luovuutta ja älykkyyttä päätöksenteossa. 

Katalyyttinen väittely käynnistyy, kun yksi tai useampi ehdoista 
toteutuu.68 Näistä ensimmäinen ehto on jäsenten käsityksiä erottava 
konkreettinen ristiriita. Ihmiset eivät yleensä väittele asioista, joista he 
ovat yhtä mieltä ja joita he pitävät varmoina tosiasioina. He väittelevät 
asioista, joista eivät ole varmoja ja joita he tulkitsevat eri tavoin. Risti-
riidat aktivoivat ihmisiä väittelemään. 

Toinen ehto väittelyn käynnistymiselle on ristiriidan merkittävyys. 
Väittelyä koskevalla valinnalla on oltava vaikutusta kuntayhteisön ra-
kenteisiin ja prosesseihin. Jos valintojen vaikutukset ovat mitäänsano-
mattomia, väittely ei ole poliittisesti järkevää. On poliittista viisautta 
valita merkittävät ristiriidat väittelyn kohteiksi. 

Kolmas ehto väittelyyn osallistumiselle on päättäjien halu löytää 
ratkaisu ristiriitaan. Katalyyttinen väittely on yhteistoimintaa, koordi-
naatiota ja kumppanuutta huolimatta erilaisista ideologisista arvostuk-
sista. Väittely ei ole hyödyllistä, jos väittelijät eivät halua hyväksyä väit-
telyssä parhaaksi osoittautunutta vaihtoehtoa. Politiikassa on ihmisiä, 
joiden tarkoituksena ei ole hakea ratkaisua, vaan luoda jatkuvasti uusia 
ristiriitoja päätöksenteon areenalle. 

Väittelyn aloittamisen neljäntenä ehtona on, että osapuolet hyväk-
syvät oman vapaaehtoisen harkintansa perusteella väittelyn tuloksen. 
Katalyyttinen väittely menettää merkitystään, jos jäsenillä ei ole mah-

68 Patterson & Zarefsky 1983, s. 5–6.
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68 Patterson & Zarefsky 1983, s. 5–6.
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dollisuutta itsenäiseen harkintaan käsiteltävässä asiassa. Lautakunnan 
ulkopuoliset intressit voivat vakavasti rajoittaa jäsenten omaa harkin-
nan vapautta päästä yhteiseen tulokseen väittelyssä.

Viides kriteeri väittelyyn ryhtymiselle on, että väittely auttaa päät-
täjiä valitsemaan järkevästi. Väittely avartaa, pelkistää, kirkastaa ja 
tiivistää eri vaihtoehtojen hyvyyttä, toimivuutta ja vaikuttavuutta kos-
kevia käsityksiä. Se karsii vaihtoehtojen joukkoa ja asettaa niitä tär keys-
järjestykseen.

6.2 Katalyyttisen väittelyn funktiot

Katalyyttisella väittelyllä on poliittisessa päätöksenteossa kolme tärkeää 
funktiota, joiden tarkoituksena on edistää päätöksentekoa ja vahvistaa 
päätösten arvoa ja vaikuttavuutta.69 Yksittäisten väitteiden merkitystä 
voidaan arvioida vain suhteuttamalla ne toisiinsa ja kokonaisuuteen. 
Kuviossa II.4 esitetyt katalyyttisen väittelyn funktiot palvelevat juuri 
näitä tarkoituksia.70 

Katalyyttisen väittelyn ensimmäinen funktio on rakentavan kri-
tiikin salliminen. Se perustuu avoimuudelle ja kriittis-rationaaliselle 
tarkastelulle.71 Yhdessä ne tarkoittavat sitä, että jokaisella on oikeus 
osallistua väittelyyn ja jokaisesta päätettävästä asiasta on voitava väitel-
lä. Katalyyttisessa väittelyssä on varottava vetoamasta ns. ad hominem 
logiikkaan, jolla väitteitä perustellaan sukupuolella, ihonvärillä tai jol-
lain muulla vastaavalla argumentilla.72 Tällaisia väitteitä pidetään loo-
gisesti virheellisinä.

69 Moore & Sonsino 2003, s. 26.
70 Aarrevaara & Harisalo & Kilpi 2/2007, s. 19.
71 Uddehammar 4/2014, s. 34.
72 Uddehammar 4/2014, s. 45.
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Rakentavaa kritiikkiä tarvitaan, koska päätöksen valmistelussa ja sitä 
koskevassa keskustelussa on tuotu esille erilaisia ajatuksia, vaatimuksia 
ja suosituksia, jotka ovat enemmän tai vähemmän keskeneräisiä, joihin 
voi sisältyä piileviä intressejä ja jotka eivät ole täysin avautuneet kaikille 
jäsenille. Se auttaa korjaamaan ja kehittämään virheellisiksi havaittuja 
ajatuskulkuja. Samalla se torjuu pettymyksiä ja virheitä. Hyvä kritiikki 
ei ole hyökkäys henkilön persoonaa kohtaan, vaan yritys korjata ja va-
rottaa häntä hänen ajatteluunsa sisältyvistä potentiaalisista ongelmista.

Katalyyttisen väittelyn toinen funktio on kehittää päätöksente-
on perustaksi eksplisiittisiä arviointikriteereitä, joiden avulla voidaan 
arvioida väitteitä ja suosituksia. On helppoa puhua vaihtoehtojen hy-
vyydestä ja huonoudesta spesifioimatta hyvyyden ja huonouden kritee-
reitä. Kriteereihin tukeutumattomia yleisiä kannanottoja päätösvaihto-
ehtojen laadusta kutsutaan naiiveiksi käsityksiksi.73 Päätöksenteko ei 
ole vain päättämistä, vaan myös valintoihin vaikuttavien kriteereiden 
luomista ja soveltamista käsiteltäviin asioihin. 

73 Braybrooke & Lindblom 1970, s. 6.

KUVIO II.4. Katalyyttisen väittelyn funktiot
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väittelyn 
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ekspl ikointi

Vahvistaa: auttaa korjaamaan ja 
kehittämään

Torjuu: virheet ja pettymykset

Vahvistaa: pyrkimystä yhteistyöhön ja 
yhteisiin hyötyihin

Torjuu: vastakohtaisuuksia ja kriisejä

Vahvistaa: rationaalisuutta, selkeyttä ja 
yhteisymmärrystä

Torjuu: subjektiivisuutta
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Katalyyttisen väittelyn kolmas funktio on vahvistaa jäsenten välistä 
yhteistyötä, yhteisten hyötyjen jakamista ja asiallista harkintaa. Yhteis-
työ on katalyyttisen väittelyn läpäisevä normi. Katalyyttisen väittelyn 
tarkoituksena on turvata ihmisten välinen yhteistyö eikä erottaa hei-
tä toisistaan. Se on myös jakamista eli yhteisten voittojen tavoittelua 
eikä nollasummapeliä, jossa yhden voittoa tasoittaa jonkun toisen tap-
pio. Harkinnan avulla jäsenet välttävät kompastumasta käsiteltävään 
asiaan ja turvaavat tulevan yhteistyön ja kanssakäymisen lautakunnan 
päätöksenteossa. 

Politiikassa ja hallinnossa väittely koetaan usein jännitteiseksi eri-
mielisyydeksi ja vastakkainasetteluksi, jotka erottavat ihmiset toisis-
taan ja saavat heidät pitämään toisiaan vastustajinaan ja jopa viholli-
sinaan. Kritiikin epätoivottava vaikutus on, että kritiikin kohteeksi 
joutuneet ihmiset alkavat puolustautua sen sijaan, että he yrittäisivät 
ymmärtää kritiikkiä. Katalyyttisen kritiikin tarkoituksena on kuiten-
kin lisätä ymmärrystä käsiteltävistä asioista ja yhdistää ihmisiä eikä 
etäännyttää heitä toisistaan. 

Huono väittely muistuttaa sellaista puhetta, jossa osapuolet kaivau-
tuvat asemiinsa ja yrittävät vakuuttaa muut omien käsitystensä ja suo-
situstensa moitteettomuudesta. Tällaisessa keskustelussa osallistujat 
arvioivat vain toistensa, mutta eivät omia mielipiteitään. He eivät halua 
myöntää olevansa väärässä. Tarvittaessa he vähättelevät, pilkkaavat ja 
ivaavat vastustajiensa näkemyksiä. 

Koulutus, asiantuntemus, kokemus ja asema hallinnollisessa hierar-
kiassa voivat rajoittaa katalyyttista väittelyä oppimisen, ymmärryksen 
ja luottamuksen vahvistajina. Ihmiset ovat usein päättäneet suhtautu-
misestaan asioihin jo ennen kokousta, jolloin he eivät anna katalyytti-
sen väittelyn horjuttaa käsityksiään. Taitavat väittelijät pystyvät mani-
puloimaan muiden osallistujien käyttäytymistä ja suuntaamaan heidän 
huomionsa pois pääongelmasta.
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6.3 Katalyyttisen väittelyn looginen rakenne

Katalyyttisen väittelyn looginen perusrakenne on selkeä. Väittelyssä 
on kaksi toisensa poissulkevaa väitettä eli teesiä ja molempien puoles-
ta esitettävät argumentit, joiden jälkeen vahvemmilla argumenteilla 
tuettu väite voittaa.74 Tällä perusteella väittely muodostuu ensinnäkin 
väitteistä ja vastaväitteistä ja toiseksi niiden tueksi esitetystä todistusai-
neistosta. 

Kolmas olennainen tekijä väittelyssä on väitteen oikeuttava yleinen 
periaate, joka yhdistää väitteen ja todistusaineiston. Tätä yleistä periaa-
tetta kutsutaan myös olettamukseksi ja edellytykseksi. Neljättä tekijää 
väittelyssä kutsutaan oikeutukseksi, joka osoittaa missä rajoissa ja olo-
suhteissa väite pitää paikkansa. Kuvio II.5 kuvaa edellä kuvattuja teki-
jöitä, joista katalyyttinen väittely muodostuu.75

74 Kakkuri-Knuuttila 2/1999, s. 178–179.
75 Booth & Colomb & Williams 1995, s. 92.

Yleinen periaate

KUVIO II.5. Katalyyttisen väittelyn perusrakenne
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Lautakunnan katalyyttisessa väittelyssä on mahdollista esittää saman-
aikaisesti neljän tyyppisiä väitteitä, jotka koskevat tosiasioita, merkityk-
siä, arvoja ja strategiaa eli toimintatapaa.76 Näistä jokaisen arvioinnilla 
on erityinen luonteensa. Tosiasioita koskevilla väitteillä halutaan joko 
vahvistaa totuutta tai osoittaa totuudeksi väitetty vääräksi. Totuutta 
koskevat väitteet ovat luonteeltaan kuvaavia, deskriptiivisiä. Merkityk-
siä koskevat väitteet ovat tulkinnallisia, koska niillä halutaan osoittaa 
kuinka huomion kohteena oleva asia pitäisi nähdä. Arvoja koskevat 
väitteet ovat luonteeltaan arvioivia, evaluoivia, koska ne ilmaisevat 
preferenssejä ja yleisiä valintataipumuksia. Strategiaa koskevat väitteet 
ovat luonteeltaan suosittelevia, koska niillä joko edistetään tai vastuste-
taan tiettyä tapaa toimia.

Todistusaineisto muodostaa väitteen perustan. Esimerkiksi tosiasia-
väitteen ”kaupungilla ei ole riittävästi nuorisotiloja” tueksi voidaan 
esittää tilastotietoa vertailukaupunkien nuorisotilojen lukumäärästä. 
Esimerkki viitoittaa tietä yksiulotteisista väitteistä moniulotteisiin 
väitteisiin, joihin sisältyy samanaikaisesti monia erilaisia juridisia, po-
liittisia, hallinnollisia, taloudellisia, kulttuurillisia jne. tekijöitä ja niitä 
koskettavia eriasteisia tosiasia-, tulkinta-, arvo- ja strategiaväitteitä.77 
Moniulotteisten väitteiden käsittely on aikaa ja muita voimavaroja 
huomattavasti vaativa prosessi. Esimerkiksi nuorisotilojen vähäisyyttä 
koskevan väitteen käsittelyssä otetaan kantaa esimerkiksi koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaan, työllisyyteen, huumeisiin ja yleiseen moraaliin. 

Olivatpa väitteet yksiulotteisia tai moniulotteisia, niiden on oltava 
sisällöllisesti merkitseviä, spesifejä ja kiistanalaisia.78 Väite on muotoil-
tava sellaiseksi, että se kiinnostaa ja koskettaa myös muita eikä vain 
väitteen esittäjää itseään. Väitteen esittäjä haluaa tuoda esiin jotain, 
joka on uutta ja tavanomaisesta ajattelusta ja käytännöstä poikkeavaa. 

Väitteiden on oltava spesifejä, ymmärrettävällä kielellä ilmaistuja. 
Jos ne eivät ole spesifejä, väittelyssä huomio siirtyy väitteen sisällöstä 

76 Patterson & Zarefsky 1983, s. 16–19.
77 Patterson & Zarefsky 1983, s. 19–20.
78 Booth & Colomb & Williams 1995, s. 94–96.
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sen muotoilussa käytettyjen termien ja käsitteiden selkiyttämiseen. 
Tällainen tilanne ei välttämättä palvele väitteen esittäjän tarkoitus-
periä.

Väitteiden on oltava sellaisia, että niistä voidaan väitellä. Yleisesti 
todeksi tiedettyä väitettä on hyödytöntä alistaa väittelyyn. Jos väitteel-
le ei voida asettaa vastaväitettä tai sitä ei voida kumota, sellaista ei ole 
hyödyllistä esittää. Tilanne vaikuttaa olennaisesti tämän kriteerin tul-
kintaan.

Todistusaineiston tehtävänä on tukea väitettä ja vahvistaa sen ylei-
nen hyväksyttävyys. Todistusaineisto voi olla sekä tosiasiaperusteista 
että mielipideperusteista.79 Tosiasiaperusteista todistusaineistoa tue-
taan empiirisillä havainnoilla ja tutkimuksilla. Vastaavasti mielipide-
perusteista todistusaineistoa tuetaan joko omilla havainnoilla tai tois-
ten, yleensä auktoriteettien, mielipiteillä ja näkemyksillä. 

Väittelyssä ei yleensä riitä, että väitteen tueksi esitetään riittävästi 
tosiasia- ja mielipideperusteista todistusaineistoa. Väittelijät kiinnit-
tävät varsin pian huomiota siihen, mistä väitteen esittäjä on johtanut 
todistusaineistonsa. Tämä havainto kiinnittää huomion väitteen ja to-
distusaineiston yhdistävään yleiseen periaatteeseen. Yleisen periaatteen 
avulla yritetään välttyä tilanteelta, jossa todistusaineisto on pätevä, 
mutta sen perusteella tehty väite on väärä. Yleiseltä periaatteelta edelly-
tetään riittävää järkevyyttä, joka ei kuitenkaan ole niin tiukka kriteeri 
kuin muodollinen validiteetti.80 Yleinen periaate on riittävän järkevä, 
kun sitä pidetään oikeana ja kun väittelyssä mukana olevat hyväksyvät 
sen.81

Väitettä tukevat ja rajaavat tekijät määrittävät väitteen pätevyyden 
tai yleisen hyväksyttävyyden rajat. Niiden tarkoituksena on nähdä väi-
te suhteellisissa rajoissa.82 Esimerkiksi väitteen esittäjä voi vedota sa-
mankokoisten kuntien myönteisiin kokemuksiin ja myöntää, että pie-

79 Patterson & Zarefsky 1983, s. 31.
80 Patterson & Zarefsky 1983, s. 43.
81 Patterson & Zarefsky 1983, s. 43.
82 Booth & Colomb & Williams 1995, s. 134.
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distusaineiston yhdistävään yleiseen periaatteeseen. Yleisen periaatteen 
avulla yritetään välttyä tilanteelta, jossa todistusaineisto on pätevä, 
mutta sen perusteella tehty väite on väärä. Yleiseltä periaatteelta edelly-
tetään riittävää järkevyyttä, joka ei kuitenkaan ole niin tiukka kriteeri 
kuin muodollinen validiteetti.80 Yleinen periaate on riittävän järkevä, 
kun sitä pidetään oikeana ja kun väittelyssä mukana olevat hyväksyvät 
sen.81

Väitettä tukevat ja rajaavat tekijät määrittävät väitteen pätevyyden 
tai yleisen hyväksyttävyyden rajat. Niiden tarkoituksena on nähdä väi-
te suhteellisissa rajoissa.82 Esimerkiksi väitteen esittäjä voi vedota sa-
mankokoisten kuntien myönteisiin kokemuksiin ja myöntää, että pie-

79 Patterson & Zarefsky 1983, s. 31.
80 Patterson & Zarefsky 1983, s. 43.
81 Patterson & Zarefsky 1983, s. 43.
82 Booth & Colomb & Williams 1995, s. 134.
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nissä kunnissa kokemukset ovat kielteisiä. Väitteen esittäjän on syytä 
varautua tähän osioon, koska vastaväitteissä niihin kiinnitetään usein 
huomiota. 

Yhteenvetona katalyyttisesta väittelystä voidaan todeta seuraavaa. 
Ensinnäkin väittely seuraa keskustelua päätöksenteossa. Kun keskus-
telu on avaavaa, väittely on kohdennettua argumentoitua keskustelua, 
jossa tavoitteena on tunnistaa päätösvaihtoehtoihin sisältyviä heik-
kouksia ja ongelmia, jotka, jos niitä ei kyetä korjaamaan, tuhoavat pää-
tösten arvon. 

Toiseksi katalyyttinen väittely on luonnollinen osa päätöksentekoa 
ja sellaisena myös taito käsitellä luovasti osallistujien välisiä jännitteitä. 
Väittelyn tarkoituksena on mahdollistaa päättäjien väliset vuorovaiku-
tus- ja yhteistyösuhteet eikä rikkoa niitä. Väittely on yhteistyötä, vaik-
ka siinä asetetaan väite väitettä vastaan. Se on parhaimmillaan luovaa, 
innostavaa ja ennen kaikkea lautakunnan hallinnolle, asiakkaille, kun-
talaisille ja sidosryhmille arvoa luovaa puhetta. 

7 Katalyyttinen dialogi lautakunnan päätöksenteossa

7.1 Katalyyttisen dialogin idea

Katalyyttisen keskustelun ja väittelyn tehtävänä on tasoittaa tietä kata-
lyyttiseen dialogiin, joka on näistä kolmesta vaikein ja tärkein.83 Vaikka 
monet ottavat mielestään osaa dialogiin, käytännössä he yrittävät pääs-
tä perille toisten näkemyksistä ja vaatimuksista voidakseen tarvittaessa 
tehokkaasti reagoida niihin. Katalyyttisen dialogin tarkoituksena on 
luoda alkuperäisen ristiriidan ylittäviä ratkaisuja. Mitä tämä ilmaisu 
voi sitten pitää sisällään?

Ilmaisu tarkoittaa, että osapuolet esittävät toisilleen omat katalyyt-
tisessa keskustelussa ja väittelyssä muodostuneet tietonsa, ymmärryk-

83 Moore & Sonsino 2003, s. 28. Kursivointi on lisätty.
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sensä ja kokemuksensa ja ryhtyvät muokkaamaan niistä täysin uuden-
laisia yhdistelmiä, myös sellaisia, joita he eivät edes osanneet prosessin 
alussa ja aikana kuvitella.84 Kun ne ovat muotoutuneet, niihin sisältyy 
enemmän arvoa kuin yksittäisten ihmisten tai ryhmien esittämiin nä-
kemyksiin parhaasta lopputuloksesta. Siksi dialogisia ratkaisuja ei voida 
verrata kompromisseihin, joissa jokainen luopuu jonkin verran omista 
vaatimuksistaan ja saa osan tahdostaan hyväksytyksi.

Katalyyttista dialogia voidaan luonnehtia metaratkaisuksi, koska 
se synnyttää laadullisesti uutta tietämystä, ymmärrystä ja kokemusta, 
joita ei voida loogisesti palauttaa keskustelun ja väittelyn tuotoksiin. 
On tärkeää ymmärtää, että tämä uusi tietämys, ymmärrys ja kokemus 
synnytetään dialogisessa prosessissa eikä niitä voida ostaa ulkopuolisis-
ta lähteistä. 

Katalyyttisen dialogin vuorovaikutteisuus, luovuus, ennakkoluu-
lottomuus ja näkemyksellisyys ovat sen arvon luomisen dynamoita. 
Katalyyttinen dialogi edellyttää, että jäsenet voivat muodostaa pro-
sessimaisesti näkemyksiään ilman ennakkoehtoja tai vaihtoehtojen 
kehittelyä rajoittavia sitoumuksia. Dialogissa ei kenelläkään ole oikeut-
ta sanella muille kantojaan. Jäsenten on suhtauduttava uteliaasti tois-
ten esittämiin kannanottoihin ja yritettävä tarkastella asioita muiden 
näkökulmasta. Jäsenten on myös jaettava omat oivalluksensa toisten 
kanssa. Ennen kaikkea heidän on prosessin kuluessa uskallettava aset-
taa omat käsityksensä kyseenalaisiksi.

Dialogiset ratkaisut vaimentavat politiikan jännitteitä mahdol-
listamalla yhdessä tuotetut – dialogiset – ratkaisut. Kun ratkaisu on 
syntynyt, kukaan ei voi vaatia siitä kunniaa itselleen, koska siihen ei 
olisi voitu päästä ilman muiden apua ja tukea. Dialoginen ratkaisu on 
kaikkia sitova ja motivoiva. Kun ratkaisut tuotetaan poliittisella vallal-
la ja äänestämällä, hävinneet eivät välttämättä anna tukeaan sen täy-
täntöönpanolle.

84 Senge 1990, s. 239.
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84 Senge 1990, s. 239.
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Ei vain dialogin tuotoksilla eli päätöksillä, vaan myös niihin joh-
tavalla prosessilla on huomattava arvo lautakunnan hallinnolle, asiak-
kaille, kuntalaisille ja sidosryhmille. Vaikka lautakunta epäonnistuisi 
dialogisen ratkaisun tuottamisessa, prosessi itsessään aktivoi ulkopuo-
lisia tahoja. Katalyyttinen dialogi kiinnostaa heitä, koska he voivat 
poimia siinä esitettyjä ajatuksia ja ideoita ja soveltaa niitä omiin ongel-
miinsa ja olosuhteisiinsa.

Tämän havainnon huomattavaan merkitykseen on kiinnitetty va-
litettavan vähän huomiota. Tästä poikkeuksen tekee Nadia Urbinati 
John Stuart Millin demokratiateoriaa analysoivassa tutkimuksessaan. 
Urbinati kirjoittaa:

Ainoastaan demokraattisessa yhteisössä puhe on itsessään poliit-
tisen auktoriteetin ratkaisevan tärkeä instrumentti, joka ohjaa ih-
misen mielen tottelemaan. Lakia ei demokraattisessa yhteisössä ole 
annettu ylhäältä, vaan se syntyi agorassa käydyissä keskusteluissa, 
joiden sisällön kansalaiset omaksuivat itselleen.85

Katalyyttinen dialogi on demokraattinen, koko kuntayhteisön lä-
päisevä prosessi. Se on opettavainen ja henkisesti kasvattava prosessi. 
Dia logia hylkivälle tavanomaiselle keskustelulle on tunnusomaista, 
että ihmiset ottavat omat näkemyksensä ja kokemuksensa itsestään-
selvyyksinä ja toimivat vaistomaisesti niiden suunnassa ilman, että he 
tietoisesti yrittäisivät nähdä ja jäsentää asiat toisista näkökulmista.86 
Dialoginen keskustelu on näkemysten ja tuntemusten vuorovaikutteis-
ta kehittämistä.87

85 Urbinati 2002, s. 62.
86 Shaw 2002, s. 97.
87 Shaw 2002, s. 98.
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7.2 Katalyyttisen dialogin funktiot

Katalyyttisella dialogilla on kolme huomionarvoista funktiota, jotka 
täydentävät ja vahvistavat katalyyttista keskustelua ja väittelyä. Kuvio 
havainnollistaa niiden keskeisiä ominaisuuksia.88

Syvä kuunteleminen on aktiivinen taito eikä viestien passiivista vas-
taanottamista.89 Katalyyttinen dialogi ei onnistu ilman syvää kuunte-
lua. Se korostaa pelkän kuuntelun sijasta asioita avaavaa ja ymmärrystä 
luovaa kuuntelua.90 Puhujan perimmäiset ajatukset eivät välttämättä 
käy täysin ilmi hänen valitsemistaan sanoista ja käyttämistään ilmauk-
sista. Puhujan tarkoittama ajatus kätkeytyy usein hänen tapaansa va-
linta sanansa ja ilmaista se. 

88 Aarrevaara & Harisalo & Kilpi 2/2007, s. 20.
89 Moore & Sonsino 2003, s. 28.
90 Moore & Sonsino 2003, s. 28.

KUVIO II.6. Katalyyttisen dialogin funktiot

Katalyyttisen 
dialogin 
funktiot

Syvä kuuntelu

Heijasteinen 
kehittely

Strategisuus

Vahvistaa: ymmärrystä ja näkemystä
Torjuu: kognitiivisia rajoitteita ja 

pikaisia tulkintoja

Vahvistaa: tavanomaisen ajattelun ja 
näkemyksen ylittämistä

Torjuu: vakioita ja pysyvyyttä

Vahvistaa: kokonaisuuden ymmärrystä ja 
perusteiden luomista

Torjuu: ahtaita ryhmäintressejä
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Syvä kuunteleminen on osa päätöksenteon älykkyyttä.91 Syvässä 
kuuntelemisessa on mentävä puhujan persoonan ja hänen käyttämiensä 
sanojen ja ilmausten taakse. Kun tietyt tavat käyttäytyä ja puhua ärsyt-
tävät ihmisiä, he kiinnittävät huomionsa niihin yrittämättä ymmärtää 
mihin puhuja todella pyrkii. On tavallista, että ihminen päättää asiois-
ta kuulemansa, ei sen sisällön mukaan. 

Katalyyttisen dialogin toinen funktio on heijasteinen kehittely. 
Heijasteisuuden ideana on aktivoida ja motivoida ihmisiä ottamaan 
osaa päätöksentekoon ja asioiden kehittelyyn. Politiikassa on mahdol-
lista käyttäytyä tavalla, joka tarjoaa muille mahdollisuuden vastustaa 
ja torjua osallistumisen sijasta. Kun heijasteisuus ei ole enää puoleensa 
vetävää, politiikka muuttuu torjuvaksi. 

Heijasteisen kehittelyn avulla jäsenet voivat murtaa ilmeisenä pidet-
tyä – ajattelun umpikujia – rakentamalla uusia syy- ja seuraussuhtei-
ta. Se on siten ajattelutapojen, käyttäytymistapojen ja vakiintuneiden 
järjestelmien muokkausta ja uudelleen kokoamista.92 Pitäytyminen 
voimassa oleviin tapoihin ajatella ja toimia vaikeuttaa ja rajoittaa hei-
jasteista kehittelyä.

Strategisuus katalyyttisen dialogin kolmantena funktiona tarkoit-
taa, että päättäjät ajattelevat kuntayhteisöä ja sen tulevaisuutta koko-
naisuutena. Kokonaisuuden etu on tärkeämpi kuin sen osatekijöiden 
etu. Vaikka kokonaisuuden edun mukainen toiminta on vaikeaa, siihen 
on kuitenkin päätöksenteossa pyrittävä ja päättäjien olisi hyvä pitää se 
koko ajan mielessään. Se on tehokasta vastalääkettä ahtaille poliittisille 
ja taloudellisille intresseille.

91 Perkins 2003, s. 71 ja Virtanen & Stenvall 2014, s. 99–101.
92 Perkins 2003, s. 71.
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7.3 Katalyyttisen dialogin uhkatekijät

On ilmeistä, että dialogiset ratkaisut eivät ole niin yleisiä kuin voitai-
siin toivoa ja olettaa. Miksi isojen ja monimutkaisten organisaatioiden, 
kuten kaupunkien, on vaikeaa tuottaa dialogisia ratkaisuja? Yksi syy 
tähän lienee kaikille organisaatioille tunnusomaiset ankarat aika- ja 
resurssirajoitteet.93

Organisaatioissa on samanaikaisesti käynnissä monia erilaisia, toi-
siinsa niveltyviä prosesseja, joissa on huomioitava toisten hyvinkin eri-
laiset vaatimukset.94 Koska niiden käsittelyyn ei ole aina niin paljon 
aikaa ja muita voimavaroja kuin olisi suotavaa, dialogiseen ratkaisuun 
ei päästä. Tällaisten asioiden keskinäinen riippuvuus voi vaikeuttaa 
päättäjien välistä dialogia. 

Valintoihin liittyy yleensä aina riskejä ja epävarmuutta, jotka huo-
lestuttavat organisaatioista vastaavia ihmisiä. Vaikka uuden etsin-
tään ja tavoitteluun dialogin hengessä suhtaudutaan periaatteessa ja 
käytännössä myönteisesti, on kuitenkin luonnollista välttää riskejä ja 
epävarmuutta.95 Se, että isoissa organisaatioissa kiinnitetään erityistä 
huomiota asioiden varmuuteen, hallittavuuteen ja ennustettavuuteen, 
rajoittaa katalyyttista dialogia.

Ryhmäajattelu (groupthink) on käsite, jolla viitataan ihmisten tai-
pumukseen olla esimerkiksi enemmistön kanssa samaa mieltä asioiden 
syistä, seurauksista ja merkityksistä.96 Ryhmäajatteluun mukautuvat 
ihmiset luovat todellisuudesta oman käsityksensä, joka voi olla jyrkässä 
ristiriidassa todellisten olosuhteiden tai rationaalisen päättelyn kans-
sa.97 Vahvasti vuorovaikutteisten ihmisten mielissä olevaa mielikuvaa 
todellisuudesta on todella vaikea muuttaa. He ovat haluttomia arvioi-
maan kriittisesti omia käsityksiään ja suhtautuvat kriittisesti, jopa 

93 Ks. esim March 1994, s. 24.
94 Ks. esim. Fayol 2008, s. 19.
95 March & Simon 1993, s. 162 ja Collins 2009, s. 74.
96 Janis 1982, s. 174–175.
97 Aldrich 1999, s. 145–146.
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torjuen, heidän kanssaan eri mieltä oleviin. Näistä näkökulmista on 
helppoa nähdä miksi ryhmäajattelu torjuu katalyyttista dialogia orga-
nisaatiossa. 

Valta-asemat ja vakiintuneiden intressien suojeleminen muutoksilta 
vaikeuttavat osallistujien pyrkimystä dialogiin. Koska nämä asiat eivät 
ole organisaatiossa aina näkyvissä tai helposti tunnistettavissa, dialogia 
etsivät ihmiset voivat mennä pyrkimyksissään liian pitkälle ja tulla vää-
rinymmärretyiksi.98 Valta on kaksiteräisenä miekkana mahdollistava ja 
rajoittava.

Osallistujien välinen epäluottamus on katalyyttista dialogia torjuva 
ja estävä tekijä. Se rajoittaa ihmisten halua hakeutua toistensa seuraan, 
keskittyä yhteisesti sovittuihin asioihin, jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan 
toisilleen ja auttaa toisiaan vaikeuksissa.99 Kun ihmiset eivät luota 
toisiinsa, he eivät myöskään kerro toisilleen ajatuksiaan eivätkä halua 
osallistua vastustajiensa ajatusten kehittelyyn eikä niiden tukemiseen. 
Toivottu dialogi muuttuu vastakkainasetteluksi ja hedelmättömäksi 
väittelyksi. 

Jokaisessa organisoituneessa yhteisössä ihmiset tuovat esille omaa 
auktoriteettiaan ja statustaan. Näistä asioista käytävä kamppailu, joka 
voi saada erilaisia muotoja100, vaikeuttaa tehokkaasti katalyyttista dia-
logia. Näissä tilanteissa vahvan statuksen omaavat ihmiset dominoivat 
mielipiteen muodostusta ja alemman statuksen omaavat ihmiset välttä-
vät haastamasta heitä. 

Yhteenvetona edellä suoritetusta tarkastelusta voidaan tehdä seu-
raavat havainnot. Katalyyttinen dialogi on tavoittelemisen arvoista, 
mutta ilmeisen vaikeasti hyödynnettävissä ja toteutettavissa. Vaikka 
päätöksenteossa – ja kehittämisessä – ei päästäkään toivottuun tulok-
seen, sitä tavoitteleva prosessi uutta tietämystä, näkemystä ja kokemusta 
tuottavana on itsessään arvokas. Sekä prosessi että sen tuloksena synny-
tetyt päätökset ovat tärkeitä. 

98 Karlöf & Lövingsson 2007, s. 47.
99 Ks. Harisalo & Miettinen 1995.
100 Routarinne 2007, s. 172.
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8 Lautakuntien päätöksenteon rationaalisuus

Kysymys päätöksenteon rationaalisuudesta on motivoinut tutkijoita ja 
käytännön ammattilaisia perehtymään sen saloihin. Kun lautakuntien 
päätöksiltä vaaditaan rationaalisuutta, mitä niiltä silloin vaaditaan? 
Yleisesti oletetaan, että päätösten tulisi olla ehdottoman rationaalisia, 
vaatimus, joka on helppo esittää, mutta vaikea toteuttaa. Tämä käy 
ilmi, kun huomio kiinnitetään rationaalisen päätöksenteon vaatimiin 
vaiheisiin, jotka ovat seuraavat:101 

1. Ongelman täsmällinen muotoilu: rationaalinen valinta edellyttää 
kykyä tunnistaa ja määritellä tärkein ongelma

2. Päätöskriteerin valinta: koska päätöksellä edistetään tiettyä tavoi-
tetta, on kyettävä muotoilemaan kriteeri tai kriteerit, joiden avulla 
valinnan järkevyyttä arvioidaan

3. Painokertoimien asettaminen eri kriteereille: on kyettävä määrittä-
mään painoarvot kriteereille

4. Vaihtoehtojen synnyttäminen: on kyettävä luomaan kaikki mah-
dolliset vaihtoehdot, joilla ongelma voidaan ratkaista

5. Vaihtoehtojen arviointi eri kriteereillä: jotta voidaan arvioida eri 
vaihtoehtojen hyvyys

6. Optimaalisen ratkaisun laskeminen
7. Valinnan toimeenpano ja vaikutusten arviointi

Kun päätöksentekijä täyttää moitteettomasti edellä mainitut ehdot, 
hän toimii täysin rationaalisesti. Päätöksenteon rationaalisuus on ylei-
nen tavoite, johon päättäjien tulisi yltää. Rationaalisen päätöksenteon 
teoriaa luonnehditaan vaikuttavaksi henkiseksi saavutukseksi, jolla on 
monia vaikutusvaltaisia kannattajia.102 Rationaalisuuden kriteerit täyt-
tävä päätöksenteko tarjoaa perustan puolustaa päätöstä ja vastata sitä 

101 Ks. esim. Bazerman & Moore 2013, s. 2–3 ja Simon 1983, s. 12–13.
102 Simon 1983, s. 12.
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koskevaan mahdolliseen kritiikkiin. Rationaalisuus on älykästä ja tu-
loksellista toimintaa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.103

Monet erilaiset tekijät ovat horjuttaneet uskoa päätöksenteon ra-
tionaalisuuteen. Rationaalisuus edellyttää, että päättäjät pystyvät 
hankkimaan itselleen täydellisen tietämyksen tavoitteista, keinoista, 
kriteereistä ja vaikutuksista. Tätä vaatimusta päättäjien on kuitenkin 
vaikea saavuttaa monista erilaisista ymmärrettävistä seikoista joh-
tuen.104 Usein hyvin ankarat aika- ja resurssirajoitteet vaikeuttavat 
ratio naalisuuden ehtojen täyttämistä.

Päättäjien huomiosta kamppailevat samanaikaisesti useat erilaiset 
ongelmat, joihin heidän on tartuttava ilman laaja-alaista priorisointia. 
On huomattu, että päättäjien huomiosta kilpailevat myös sellaiset on-
gelmat, joita kutsutaan pirullisiksi ongelmiksi.105 Nämä ovat sellaisia 
ongelmia, että niihin ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa määritelmää 
eikä myöskään ratkaisua. Pirullisten ongelmien käsittely edellyttää pe-
rinteisestä rationaalisuudesta eroavaa rationaalisuuskäsitystä. 

Päätöksentekijät itse näyttävät viimeisimpien tutkimustulosten 
valossa olevan vakavin este rationaaliselle päätöksenteolle. Päättäjien 
psykologisilla ja persoonallisilla ominaisuuksilla voi olla kielteisiä vai-
kutuksia heidän reaktioihinsa ja arvostuksiinsa.106 Päättäjillä ei tunnu 
olevan realistista käsitystä virheellisten arvioiden ja ennusteiden toden-
näköisyydestä.107 Siksi on erittäin todennäköistä, että he ratkovat vää-
rin muotoiltuja ongelmia hyvin tehokkaasti.108 Kun kysymys on mo-
nimutkaisista ja vaikeasti käsitteellistettävistä ongelmista, päättäjien 
tietämys niistä on väistämättä rajallista ja puutteellista. 

Koska lautakuntien päätöksenteon rationaalisuus on enemmän 
ihanne kuin saavutettavissa oleva todellisuus, sille on järkevää etsiä 
vaihtoehto, joka sallii mahdollisimman tehokkaasti etsinnän, hapui-

103 March 1994, s. 1–2.
104 Simon 1983, March 1994, Simon 1979 ja Braybrooke & Lindblom 1970.
105 Rittel & Webber 1973. Ks. myös Vartiainen & Ollila & Raisio & Lindell 2013.
106 Ks. erityisesti Stone 1997.
107 Taleb 2007, s. xx.
108 Mitroff 2000, s. 22.
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lun, kokeilun ja yrityksen ja erehdyksen. Täydellisesti rationaalisen pää-
töksenteon vaihtoehtona on rajoitettu rationaalisuus. Paradoksaalisesti 
juuri rajoitettu rationaalisuus edellyttää vahvaa keskustelua, väittelyä ja 
dialogia.

Rajoitetussa rationaalisuudessa päättäjien on kuunneltava toisiaan, 
etsittävä poikkeavia näkökulmia ja heikkoja signaaleja, kannustettava 
toisiaan uusien ajatusten tuottamiseksi ja sallittava näennäisesti irratio-
naalisten ajatusten mahdollisimman vapaamuotoinen kehittely. Nämä 
vaatimukset korostavat päättäjien välisen puheen ensisijaisuutta, jota 
täydellisesti rationaalinen ajattelu on vieroksunut asiantuntemukseen 
ja tietämyksen hierarkiaan nojautumalla. Rajallisesti rationaalisessa 
päätöksenteossa analyysin perusyksikkönä on prosessi eikä päätös.

Rajoitettu rationaalisuus muuttaa lautakuntien päätöksenteon 
kulttuuria. Se edellyttää päätöksenteossa sellaista pienten askelten po-
litiikkaa, joka mahdollistaa nopean perääntymisen, jos päätös tuottaa 
enemmän ongelmia kuin ratkaisee. Se sallii lautakuntien ottavan kan-
taa esiinnousseisiin ongelmiin ja vaatimuksiin suhteuttamatta niitä 
arvojen ja tavoitteiden kokonaisvaltaiseen analyysiin.109 Valintoja teh-
dessään lautakuntien ei myöskään tarvitse tehdä tarkkoja ennusteita 
niiden vaikutuksista.110 Vaihtoehtojen arvioinnissa on luonnollista 
kohdistaa huomio muutamiin keskeisiin, mutta ei suinkaan kaikkiin 
tekijöihin.111

Rajoitettu rationaalisuus on linjassa eri suunnista tehtyjen tutki-
mustulosten kanssa. Esimerkiksi kokeellisissa tutkimuksissa on ha-
vaittu, että päättäjät eivät ole immuuneja virheille ja väärille valinnoil-
le.112 Päättäjät kuvittelevat olevansa alallaan keskimääräistä parempia 
ammattilaisia, muita huumorintajuisempia ja organisaatiolle hyödyl-
lisempiä kuin kollegansa.113 He uskovat, että heidän aikaisemmilla, 

109 Simon 1983, s. 17.
110 Simon 1983, s. 18.
111 Simon 1983, s. 18.
112 Ks. esim. Bazerman & Moore 2013, Mauboussin 2009 ja Kahneman 2012.
113 Mauboussin 2009, s. 4.
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menestystä tuottaneilla kokemuksillaan on enemmän merkitystä kuin 
niillä todellisuudessa on.114 Johtajat voivat onnistua montakin kertaa 
peräkkäin, mutta käytännössä ei mitään takeita seuraavasta kerrasta voi 
antaa.115 Kun päättäjät uskovat olevansa hyviä ja korvaamattomia, he 
eivät enää mielellään kuuntele muiden mielipiteitä ja suosituksia pää-
tettävistä asioista ja rajoittavat samalla keskustelua, väittelyä ja dialogia 
heidän kanssaan. 

Leo Festinger yritti ymmärtää tätä problematiikkaa 1950-luvulla 
kehittämänsä tiedon riitasoinnin eli kognitiivisen dissonanssin teori-
an avulla.116 Hänen mukaansa ihmisillä on koulutuksensa ja kokemus-
tensa perusteella omat vahvat käsityksensä, joihin he mukauttavat ha-
vaitsemansa ristiriitaisuudet ja vastakohtaisuudet. Tästä syystä he eivät 
salli uuden informaation kyseenalaistavan omia käsityksiään eivätkä 
kykene tunnistamaan olosuhteiden laadullisia muutoksia. 

Irving Janis havaitsi poliittista päätöksentekoa koskevassa tutki-
muksessaan ilmiön, jonka hän nimesi ryhmäajatteluksi.117 Ryhmäajat-
telussa on kysymys siitä, että päättäjät tukeutuvat virallisiin ja epävi-
rallisiin asiantuntijoihin ja neuvonantajiin, jotka ajattelevat suurin 
piirtein samalla tavoin kuin he itse. Kun ryhmä jakaa samat arvot ja 
tulkinnat olennaisten asioiden syy- ja seuraussuhteista, heidän ajatte-
lunsa yhdenmukaistuu ja he päätyvät sisällöllisesti samanlaisiin ratkai-
suihin. Ryhmäajattelun teoria auttaa ymmärtämään miksi kokeneet 
johtajat ja johtavat asiantuntijat voivat tehdä hyvin vakavia ja kauas-
kantoisia virheitä.

Päättäjät tukeutuvat mielellään valintoja tehdessään erilaisiin peu-
kalosääntöihin eli heuristiikkoihin. Ne voivat edistää onnistumisen 
todennäköisyyttä, mutta eivät takaa sitä. Tällaisia peukalosääntöjä tai 
kokemuksen pätevöittämiä käytäntöjä on monia erilaisia.118 Esimer-

114 Bazerman & Moore 2013, s. 14–15.
115 Finkelstein & Whitehead & Campbell 2008, s. 43.
116 Festinger 1957.
117 Janis 1982.
118 Bazerman & Moore 2013, s. 7.
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kiksi päättäjät tulkitsevat asioita mieluummin omien, aiemmin hyvik-
si osoittautuneiden käsitysten ja toimivien kokemusten mukaan kuin 
yrittäisivät paneutua niihin. Koska he arvioivat asioita pitäen kriteerei-
nä mielessään olevia mielikuvia, he eivät välttämättä paneudu ihmisten 
erilaisiin ongelmiin ja asioiden moniin erilaisiin yksityiskohtiin.

Edellä sanotun perusteella rationaalisuuden täydellistä ihannetta ei 
kannata tavoitella poliittisessa päätöksenteossa, mutta helppoa ratkai-
sua päättämisen ongelmaan ei rajoitettu rationaalisuuskaan tuota. Ra-
jallinen rationaalisuus motivoi etsimään apua monesta eri suunnasta, 
joista yksi on kiinnittää huomio lautakunnan keskustelun, väittelyn ja 
dialogin mahdollistavaan puhekulttuuriin. Juuri tätä problematiikkaa 
tutkimme kuuden suurimman kaupungin lautakunnissa.

9 Lautakuntien valinnat päätöksenteon tuotoksina

Valinnat ovat rationaalisuuden tavoittelun ja katalysoivan puheen – 
keskustelun, väittelyn ja dialogin – seurauksia. Valinta on päätös, jol-
la on tietty sisältö. Jokaista päätöstä, huolimatta sen substanssista, on 
mahdollista arvioida tietyillä yleisillä kriteereillä. Näitä kriteereitä ovat 
mm. oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. 
Näiden kriteereiden avulla lautakuntien päättäjät voivat minimoida 
ahtaita sosiaalisia käytäntöjä ja omien intressiensä ja piiriensä suosimis-
ta. Näitä käytäntöjä pidetään yleisesti politiikalle tunnusomaisina. 

Erityisen toivottavaa olisi, että valinnoissa heijastuisi päättäjien 
ymmärrys käsiteltävistä asioista. Tämä valintojen ominaispiirre, joka 
edustaa päättäjien henkistä kapasiteettia, on tärkeämpää kuin ilmiöi-
den mallittaminen ennusteiden tekemiseksi ja yksittäisten muuttujien 
tutkimiseksi, joihin päätösten valmistelussa yleisesti pyritään.119 Lauta-

119 Simon 1983, s. 105.
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kuntien päätöksenteko on areena, jolla valinnoista voidaan tehdä valis-
tuneita päätöksiä vastakohtana oman edun tavoittelulle.120 

Koska inhimillinen järki on Simonin mukaan rajallinen, ihmiset 
eivät voi sen avulla määrittää perimmäisiä tavoitteita ja priorisoida nii-
den keskinäisiä suhteita. Järjestä on apua ihmisille vain välineellisessä 
mielessä. Se auttaa heitä, jos he sen toisilleen vain sallivat, sopimaan 
tavoitteistaan koko ajan tehokkaammin. Juuri tässä nimenomaisessa 
prosessissa ilmenee päättäjien henkisen kapasiteetin kehitys. 

On hyvä ottaa huomioon, että lautakuntien valinnoissa ei suinkaan 
ole kysymys tyhjentävästä vastauksesta käsiteltävään ongelmaan, vaik-
ka usein niin on tapana ajatella. Asia voi olla näin vain hyvin yksin-
kertaisissa asioissa kuten lain mukaisen työttömyyskorvauksen myön-
tämisessä tai eläkepäätöksen tekemisessä. Kun kysymys on laajoista ja 
yhteiskuntaan syvästi vaikuttavista ongelmista, niihin on tuskin rat-
kaisua, joka poistaisi tai ratkaisisi ongelman eläkepäätöksen myöntä-
misen tavoin. 

Poliittiset päättäjät ovat valintojensa kanssa aina alttiita kritiikille. 
Päätöksenteko on määritelmällisesti valinnan tekoa tiettyjen vaihto-
ehtojen joukosta. Jokaisessa valinnassa suljetaan analyysin ulkopuolelle 
joukko muita tekijöitä. Kun päättäjät suosivat valinnoillaan esimer-
kiksi tasa-arvoa, he eivät kiinnitä niin paljon huomiota tehokkuuteen 
kuin toivottaisiin. Vastaavasti kunnan taloudesta huolehtivia voidaan 
syyttää sosiaalisten ongelmien vähättelystä. Koska päättäjät eivät voi 
sisällyttää valintoihinsa kaikkia mahdollisia arvoja, heitä voidaan aina 
syyttää vaihtoehdottomuudesta. 

Edellä sanottua ei saa tulkita kritiikin torjumiseksi tai kieltämi-
seksi. Päättäjien henkisen kapasiteetin kehitys pysähtyy, jos kritiikki 
kielletään. Kritiikissä on kaksi ääripäätä, hedelmätön täydellisyys ja 
hedelmällinen käytännönläheisyys.121 Edellisessä on kysymys siitä, että 
kritiikissä kaikki asiat alistetaan tietylle tavoitteelle ja jälkimmäisessä 

120 Simon 1983, s. 105.
121 Okun 1975, s. 31.
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on kysymys siitä, että kritiikillä tähdätään perusteltuihin ja suhteelli-
sen pienen mittakaavan korjaaviin toimenpiteisiin. Edellistä kritiikkiä 
harjoittavat voivat sortua kyynisyyteen, radikalismiin ja vieraantumi-
seen poliittisesta elämästä. Jälkimmäistä kritiikkiä harjoittavat tavoit-
televat yhteistyötä päättäjien kanssa ja yrittävät luoda kritiikillään ar-
voa heidän valintoihinsa. 

Valintoja arvioitaessa koko organisaatiota koskettavat asiat on osat-
tava erottaa niistä johdetuista käytännönläheisistä asioista. Strategisia 
valintoja on mahdollista arvioida yleisten arvojen ja organisatoristen 
vaikutusten näkökulmista.122 Konkreettisia asioita voidaan vastaavas-
ti arvioida kahdesta näkökulmasta, jotka ovat niiden moitteeton suo-
rittaminen ja organisaatiolle arvoa luova vaikutus.123 Näitä valintojen 
ulottuvuuksia ei pidä rinnastaa toisiinsa. 

Tosiasia on, että kun lautakunta on valinnan tehnyt, valinta alkaa 
elää omaa elämäänsä, jonka kulkuun lautakunnalla on vain rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa. Päätöksenteossa kaikki asiat eivät ole lau-
takunnan tiedossa. Ihmiset ja ryhmät, jotka eivät pidä päätöksestä, 
ryhtyvät miettimään kuinka suojella omia etujaan ja välttyä päätöksen 
logiikalta. Näistä puntaroinneista päättäjillä ei voi olla mitään tietoa. 
On ihmisiä, joilla ei ole ollut mitään intressiä lautakunnan päätöksen-
teossa, mutta he näkevät niissä yllättäen hyötymisen mahdollisuuksia. 
Kaikki nämä tekijät yhdistyneinä moniin muihin tekijöihin auttavat 
ymmärtämään miksi päätökset irtaantuvat päättäjien ohjaus- ja vai-
kutusvallasta. Tästä huolimatta jokainen päätökseen tyytymätön voi 
pitää lautakunnan päättäjiä vastuullisina päätösten erilaisista ennakoi-
duista ja ennakoimattomista seurauksista. 

Edellä sanotun perusteella on aiheellista suhtautua kriittisesti tällä 
hetkellä suosittuun ajatukseen poliittisten valintojen vaikuttavuudesta, 
jolla yleisesti tarkoitetaan pyrkimystä generoida halutut vaikutukset. 
Kahneman kutsuu tätä ajatusta mielikuvituksen vääristymäksi, jol-

122 Selznick 1984, s. 141.
123 Selznick 1984, s. 141.
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la hän tarkoittaa, että todellisuus ei välttämättä mukaudu niihin toi-
veisiin, joihin päättäjät ovat yhteisymmärryksessä päätyneet päätöstä 
tehdessään.124 Jokainen strateginen ja operatiivinen valinta avaa tule-
vaisuuteen ennakoimattoman tien omine realiteetteineen. Organisaa-
tioteoriassa tätä käsitystä kutsutaan polkuriippuvuudeksi.125 Kärjistäen 
ilmaistuna valinnan vahva strategisuus avaa tien pitkälle tulevaisuu-
teen. Päättäjien toiveista ja uskomuksista huolimatta vaikuttavuuteen 
ei ole suoraa ja varmaa tietä.

Valintojen jälkikäteen tapahtuva kriittinen arviointi on ongelmal-
lista. Arvioijien muisti on hauras ja toimii valikoivasti. Arvioinnissa 
esille nostettavat argumentit ja käsitteet voivat olla relevantteja arvioin-
nin teon hetkellä, mutta päätöstä tehtäessä niihin ei kukaan osannut 
kiinnittää huomiota. Tämä ero selittyy valinnan aiheuttamilla todelli-
suuden ennakoimattomilla muutoksilla. 

Vääjäämätön tosiasia kuitenkin on, että poliittisten päättäjien on 
tehtävä valintoja huolimatta niiden seurausten ongelmallisuudesta. 
Päättäjien on olennaista toimia niin, että he voivat viivytyksittä ja mah-
dollisimman vähin kustannuksin korjata valintojen ongelmallisia seu-
rauksia ja tarvittaessa jopa luopua valinnasta kokonaan. Tämä toive ei 
aina toteudu, sillä päättäjät ovat voineet investoida valintaan niin pal-
jon taloudellisia ja henkisiä voimavaroja, että he eivät näe mahdolliseksi 
perääntyä. 

Päättäjät eivät ole pelkästään uponneiden kustannusten vankeja, he 
ovat myös omien mielipiteittensä vankeja. Kun valinta alkaa tuottaa 
epäilyttäviä seurauksia, kriitikot pitävät huolen siitä, että kerran sanot-
tua ei voi pyyhkiä pois. Kriitikoiden ja poliittisten vastustajien mie-
lestä päättäjien on vaikea korjata näkemyksiään valintojen seurausten 
avautuessa ja ilmaantuessa. Jos ihmiset voisivat ottaa huomioon, ettei 
kukaan, ei edes parhain asiantuntija, ole erehtymätön, he voisivat iloita 
oppimisesta syyttelyn sijasta. Syyttely on usein politiikassa kuitenkin 

124 Tversky & Kahneman 2011, s. 426.
125 Ks. esim. Harisalo 2008.
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houkuttelevampaa kuin ymmärtäminen, kannustaminen ja tukemi-
nen. 

Valintojen ajassa avautuvien vaikutusten suhde päättäjien toiveisiin 
on epäsymmetrinen.126 Päättäjät luonnollisesti toivovat voivansa viedä 
kehitystä mieleiseensä suuntaan ja hallita siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Tämä lienee mahdollista mittakaavaltaan vain hyvin vähäisissä asiois-
sa, jos silloinkaan. Koska päättäjillä ei ole sellaista tietoa, joka muuttaisi 
valintojen epäsymmetrian symmetriseksi, heidän olisi hyvä miettiä seu-
raavia kolmea näkökohtaa.

Näistä ensimmäinen on ajatella asioita yrityksen ja erehdyksen lo-
giikalla. Se tarkoittaa valintojen suhteellisen pientä mittakaavaa ja 
mahdollisuutta korjata asioita nopeasti, kun odottamattomia ongelmia 
alkaa ilmetä. Ruotsalainen Elert ilmaisee tämän asian niin, että on pa-
rempi tehdä vain sellaisia valintoja, jotka virheellisiksi osoittautuneina 
voidaan korjata, kuin tehdä yksi iso valinta, jota virheelliseksi osoittau-
tuneena ei voida korjata.127 Taleb luonnehtii Elertin ohjetta sattuman 
huomioonottavaksi kehittelyksi (stochastic tinkering).128 Ohje on help-
po lausua, mutta sen mukaan ei ole helppoa toimia lautakuntien pää-
töksenteossa. 

Toinen näkökohta on edellisen johdannainen. Koska on vaikea tie-
tää etukäteen mikä toimii, olisi sallittava erilaiset ja toisilleen jopa vas-
takkaiset valinnat toimivimman vaihtoehdon tunnistamiseksi. Vaikka 
ohje kuulostaa paradoksaaliselta, se on silti käytännönläheinen. Se, että 
asiantuntijoilla ja päättäjillä on vahvoja, kokemukseen perustuvia nä-
kemyksiä, ei automaattisesti ole oikeassa olemisen tae. 

Kolmas näkökohta on edellisen johdannainen. Sen mukaan lau-
takuntien olisi valintoja tehdessään hyödyllistä kytkeytyä synergises-
ti kaikkiin niihin toimijoihin, joilla on intressi toimia ratkaistavan 
ongelman tai hyödynnettävän valinnan suunnassa vastakohtaisuuk-
sistaan huolimatta. Yksi toimija – lautakunta – saa todennäköisesti 

126 Taleb 2007, s. 210.
127 Elert 2014, s. 22.
128 Taleb 2007, s. 211.
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vähemmän aikaiseksi kuin yhdessä toimivat organisaatiot. Olisi hyvä 
ottaa huomioon, että kunnallisessa päätöksenteossa on tuskin aluetta, 
jolla vain yhdellä organisaatiolla olisi parhaat onnistumisen mahdol-
lisuudet ratkaista esiin tulevat ongelmat ja avautuvat mahdollisuudet. 

10 Lautakunnan institutionaaliset 
ulottuvuudet selittävinä tekijöinä

Lautakuntia ei voida analysoida pelkästään päätöksiä tekevinä insti-
tuutioina. On myös otettava huomioon se, missä määrin niiden sisäiset 
ominaisuudet mahdollistavat ja rajoittavat päätöksentekoa. Kysymys 
on toisin sanoen siitä, missä määrin nämä tekijät selittävät lautakun-
nissa käytävää katalyyttista keskustelua, väittelyä ja dialogia. 

Oletamme, että strateginen ulottuvuus on ensimmäinen selittävä 
tekijä, jolla viitataan yleisesti lautakunnan päätöksentekoa ohjaaviin 
valintoihin kuten missioihin, visoihin ja niistä johdettuihin päämää-
riin. Strategia ilmaisee lautakunnan perustavaa laatua olevan tarkoi-
tuksen ja merkityksen. Strategia on kuin silmälasit, joiden läpi lauta-
kunnan luottamushenkilöt, virkamiehet ja työntekijät tarkkailevat 
maailmaa.129 Strategia erottaa lautakunnalle tärkeät asiat vähemmän 
tärkeistä asioista. Erilaiset strategiat generoivat erilaista toimintaa. 
Vaikka strategia on tärkeä tekijä, se ei kuitenkaan välttämättä takaa 
menestystä.

Strategia vaikuttaa monella tavalla lautakunnassa käytäviin kata-
lysoiviin keskusteluihin, väittelyihin ja dialogeihin. Aika ajoin on tar-
kasteltava strategian ajantasaisuutta ja merkittävyyttä. Katalysoivaa 
puhetta tarvitaan erityisesti silloin, kun tarkastelu johtaa strategian 
uudelleen muotoiluun. Koska strategiset valinnat ovat pääsääntöisesti 
epävarmaan tulevaisuuteen suuntautuvia ja yleispiirteisiä, niitä on jat-
kuvasti pohdittava ja arvioitava. 

129 Colenso 2000, s. 13.

63Katalyyttinen puhe lautakunnissa

Strategiaa koskeva puhe on asioiden laadullista hahmottamista ja 
uudelleen rakentamista. Se edellyttää kaikilta aktiivisuutta olla siinä 
mukana.130 Sitä voidaan aktivoida ja kehittää vuorovaikutteisella yh-
teydellä, jossa jäsenet voivat nostaa esille kätkettyjä olettamuksia ja luo-
da vaihtoehtoisia syy- ja seuraussuhteita.131 Strategiaa koskeva puhe on 
luonnostaan haparoivaa, etsivää ja näkemyksiä muuttavaa. Jos sitä ra-
joitetaan, se muuttuu paradoksaalisesti yksiulotteiseksi ja valvovaksi.132

Lautakunnan rakenteellinen ulottuvuus kuvaa lautakunnan sisäis-
tä työnjakoa ja asemaa kuntaorganisaation työnjaossa. Rakenteellinen 
ulottuvuus kuvaa myös sitä, kuinka hyvin lautakunta on selviytynyt 
tehtävistään ja siitä johtuvaa yleistä arvostusta.133 Lautakunnat eivät 
yleensä ole yhteen hiileen puhaltavia onnellisia perheitä, sillä yhteis-
työn lisäksi niiden eri yksiköt myös kilpailevat keskenään asemasta ja 
näkyvyydestä.134 

Rakenteellisella ulottuvuudella on vaikutusta lautakunnissa käytä-
vän keskustelun, väittelyn ja dialogin laatuun, intensiteettiin ja mää-
rään. Vahva rakenteellinen ulottuvuus motivoi jäseniä paneutumaan 
päätöksentekoon ja näkemään vaivaa taustojen ja vaihtoehtojen selvit-
tämiseksi. Vastaavasti lautakunnan huono rakenteellinen ulottuvuus ei 
välttämättä motivoi jäseniä tekemään kaikkea sitä työtä, jota päätök-
senteko heiltä vaatii.

Kolmas lautakunnan keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin vaikutta-
va tekijä on valmistelu-ulottuvuus. Lautakunta on päätöksenteossaan 
ratkaisevasti riippuvainen valmistelusta. Perinteisen käsityksen mu-
kaan lautakunnan päätöksenteko on jaettu hallinnolliseen ja poliitti-
seen prosessiin siten, että edellisen tehtävänä on varmistaa tosiasiat ja 
jälkimmäisen tehtävänä on suhteuttaa ne arvoihin. Vaikka tämä erot-
telu toimii teoriassa, se on tuskin koskaan toiminut moitteettomasti 

130 Simons 2010, s. 4.
131 Simons 2010, s. 4.
132 Barnard 1954, s. 205.
133 March & Simon 1993, s. 207.
134 Azumi & Hage 1972, s. 7 ja Stanford 2007, s. 3.
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työn lisäksi niiden eri yksiköt myös kilpailevat keskenään asemasta ja 
näkyvyydestä.134 

Rakenteellisella ulottuvuudella on vaikutusta lautakunnissa käytä-
vän keskustelun, väittelyn ja dialogin laatuun, intensiteettiin ja mää-
rään. Vahva rakenteellinen ulottuvuus motivoi jäseniä paneutumaan 
päätöksentekoon ja näkemään vaivaa taustojen ja vaihtoehtojen selvit-
tämiseksi. Vastaavasti lautakunnan huono rakenteellinen ulottuvuus ei 
välttämättä motivoi jäseniä tekemään kaikkea sitä työtä, jota päätök-
senteko heiltä vaatii.

Kolmas lautakunnan keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin vaikutta-
va tekijä on valmistelu-ulottuvuus. Lautakunta on päätöksenteossaan 
ratkaisevasti riippuvainen valmistelusta. Perinteisen käsityksen mu-
kaan lautakunnan päätöksenteko on jaettu hallinnolliseen ja poliitti-
seen prosessiin siten, että edellisen tehtävänä on varmistaa tosiasiat ja 
jälkimmäisen tehtävänä on suhteuttaa ne arvoihin. Vaikka tämä erot-
telu toimii teoriassa, se on tuskin koskaan toiminut moitteettomasti 

130 Simons 2010, s. 4.
131 Simons 2010, s. 4.
132 Barnard 1954, s. 205.
133 March & Simon 1993, s. 207.
134 Azumi & Hage 1972, s. 7 ja Stanford 2007, s. 3.
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käytännössä ja juuri se tekee myös valmistelu-ulottuvuudesta poliitti-
sesti tärkeän tekijän.135 

Valmistelu-ulottuvuus ei ehkä sittenkään ole poliittisesti puoluee-
ton ja tekninen prosessi. Valmistelussa voidaan avata uria uusille asioil-
le, muuttaa periaatteellisia kantoja ja priorisoida arvoja uuteen järjes-
tykseen käymättä niistä keskustelua poliittisesti valittujen jäsenten 
kanssa.136 Valmistelijat voivat olla myös poliittisesti hyvin aktiivisia, 
seikka, joka vaikuttaa jäsenten arviointiin ja toimintaan.137 He voivat 
myös pitää tiukasti kiinni omista valinnoistaan asettumalla vastusta-
maan poliittisten päättäjien näkemyksiä ja toivomia painotuksia.

On todennäköistä, että valmistelu kiinnostaa lautakuntien jäseniä 
ja että he seuraavat sen etenemistä jollain tavoin. Tällä tavoin he voivat 
ennakolta varautua listalle tulevien asioiden käsittelyyn ja selkeyttää 
omia käsityksiään mahdolliseen päätösehdotukseen. Vaikka valmiste-
lun seuranta vaikuttaa päätösehdotusten sisältöön, painotuksiin ja laa-
tuun, se ei silti välttämättä vähennä tarvetta keskusteluun, väittelyyn ja 
dialogiin. Sitä vastoin tietämättömyys valmistelusta ja arvio valmiste-
lun kehnoudesta aktivoivat jäseniä katalyyttiseen puheeseen.

Puheenjohtaja vaikuttaa konkreettisesti lautakunnan päätöksen-
teon tuloksellisuuteen. Tästä huolimatta puheenjohtajien asemasta 
ja roolista on yllättävän vähän tutkimustietoa. Puheenjohtajat voivat 
vaikuttavasti edistää ja rajoittaa keskustelua, väittelyä ja dialogia lauta-
kunnissaan.138 He voivat monin tavoin sekä helpottaa että vaikeuttaa 
jäsenten osallistumista päätöksentekoon.139 He jakavat puheenvuoro-
ja, määrittävät kuinka asioita käsitellään, tekevät yhteenvetoja ja suo-
rittavat äänestyksiä.140 Vaikka kokeneet jäsenet pystyvät halutessaan 
reagoimaan puheenjohtajan toimintaan, puheenjohtajalla on silti pää-

135 Rein 1976, s. 25, 40 ja 87.
136 Gyford & Leach & Game 1989, s. 123.
137 Gyford & Leach & Game 1989, s. 134–135.
138 Coulson-Thomas 1993, s. 81 ja Carter & Lorsch 2004, s. 188.
139 Barker 2009, s. 54.
140 Barker 2009, s. 56–57, Coulson-Thomas 1993, s. 81 ja Stiles & Taylor 2002, s. 4 ja 
111–112.
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töksenteossa huomionarvoinen vaikutus, jota ei voi sulkea analyysin 
ulkopuolelle. 

Puheenjohtajiin kohdistetaan monenlaisia vaatimuksia. Yleisesti 
ottaen puheenjohtajilta vaaditaan työssään asiantuntemusta, strategis-
ta näkemystä, loogista ajattelua ja luovuutta.141 He antavat lautakun-
nalle kasvot edustamalla sitä kokousten välillä.142 Vaikka nämä käsityk-
set puheenjohtajien toiminnan myönteisyydestä ovat jossain määrin 
kumulatiivisia, ne ovat myös monessa suhteessa ristiriitaisia.143 

Päätöksenteon areenana lautakunta on vuorovaikutukselle poten-
tiaalinen instituutio. Vuorovaikutusulottuvuus kuvaa jäsenten välisiä 
keskinäisiä suhteita ja heidän kykyään käsitellä niitä rakentavasti. Jä-
senten keskinäinen vuorovaikutus varmistaa päätösten todellisen ar-
von. Yksittäisten jäsenten omat kokemukset ja näkemykset sekä heidän 
keskinäinen dynamiikkansa mahdollistavat vuorovaikutuksen ja teke-
vät siitä ennakoimattomasti uutta luovan varannon. Tässä on keskeisin 
peruste siihen, miksi päätöksenteossa tarvitaan monijäsenisiä yksiköitä. 

Lautakunnan vuorovaikutusulottuvuutta de Bono kutsuu la-
teraaliseksi ajatteluksi, Johansson Medici-vaikutukseksi ja Hamel 
 serendipity-ilmiöksi. de Bonon mukaan lateraalisessa ajattelussa on 
kysymys kanssaihmisten avustamasta ajattelun rikkaudesta ja mahdol-
lisuudesta vapautua ehdotetuista syy- ja seuraussuhteista.144 Tämä on 
erittäin tärkeä ulottuvuus kaikessa päätöksenteossa. 

Johanssonin mukaan lautakunta on eräänlainen risteysasema tai 
-kohta, jossa ihmiset kohtaavat toisensa yhdistääkseen omat erilaiset 
tietonsa, taitonsa, ymmärryksensä ja näkemyksensä uusien oivallusten 
tuottamiseksi.145 Hamelin mukaan serendipity-ilmiöllä tarkoitetaan 
toimintaa, jossa tiettyä asiaa käsiteltäessä keksitään jotain aivan muuta 

141 Ks. esim. Coulson-Thomas 1993, s. 127–128.
142 Klepper 2010, s. 115–116.
143 Coulson-Thomas 1993, s. 127.
144 de Bono 1970, s. 37.
145 Johansson 2007, s. 16.
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hyödyllistä, johon ei edes alun perin pyritty.146 Tätä ulottuvuutta ei ole 
helppoa sisällyttää lautakunnan kokousrutiineihin. 

Lautakunnan vuorovaikutusulottuvuuden ideana on hyödyntää jä-
senten omia tietoja, taitoja, ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä. Jos he 
luottavat toisiinsa, he voivat puhua rakentavasti vaikeista asioista, pal-
jastaa toisilleen haavoittuvuutensa ja auttaa jopa tarvittaessa toisiaan.147 
Jos lautakunnan vuorovaikutusulottuvuus on huonoa, jäsenet eivät 
luota toisiinsa ja keskittyvät ajamaan vain oman ryhmänsä intressejä.148 
Edellä sanotun perusteella jäsenten kyky luoda keskinäisellä vuorovai-
kutuksellaan arvoa lautakunnan päätöksenteolle on hyvin tärkeä teki-
jä.149 

Lautakunnan kulttuurillinen ulottuvuus viittaa jäsenten käyttäyty-
mistä ohjaaviin jaettuihin käsityksiin.150 Kulttuuri luo yhteisiä ajattelu- 
ja toimintatapoja, merkityksiä ja kokemuksia, joita ihmiset kunnioitta-
vat enemmän tai vähemmän tietoisesti työssään.151 Ajatus lautakuntien 
yhtenäisestä kulttuurista on houkutteleva, mutta epärealistinen. On 
lautakuntia, joissa on monia keskenään kilpailevia alakulttuureita, jot-
ka omia intressejään edistäessään samalla vaikeuttavat lautakunnan 
päätöksentekoa. Tällaisessa tilanteessa jäsenet ajattelevat asioista eri 
tavoin ja he ovat yleensä haluttomia sopimaan asioista, jotka sivuavat 
heidän intressejään.

Jäsenet tuovat lautakunnan kokoukseen oman neuvottelutaktisen 
ulottuvuutensa. He voivat toimia päätöksenteossa rakentavasti, tor-
juen tai muita aktivoiden. Puolueiden sisäiset ja väliset jännitteet ja 
ristiriidat vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka jäsenet neuvottelevat 
valinnoista.152 Tosiasioiden lisäksi myös tunteet ja mitättömät tosiasiat 

146 Hamel 2007, s. 173–175.
147 Ks. erityisesti Stiles & Taylor 2002, s. 101.
148 Stiles & Taylor 2002, s. 113.
149 Carter & Lorsch 2004, s. 118–120, Kilpi 2001, s. 153–154 ja Stiles & Taylor 2002, 
s. 86.
150 Ks. esim. Harisalo 2008.
151 Lämsä & Hautala 2005, s. 177.
152 Gyford & Leach & Game 1989, s. 18.
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voivat vaikuttaa jäsenten asenneulottuvuuteen.153 Taktinen neuvotte-
lu-ulottuvuus ohjaa ihmisiä valitsemaan puolensa, argumenttinsa ja 
tapansa esittää ne. Se vahvistaa parhaimmillaan lautakunnan jäsenten 
välistä vuorovaikutusulottuvuutta ja pahimmillaan se heikentää sen 
voimaa. 

Kuvio II.7 tiivistää edellä sanotun. Kuviossa lautakunta on puret-
tu seitsemään selittävään ulottuvuuteen, joiden oletetaan vaikuttavan 
siihen, missä määrin lautakunnissa käydään katalyyttista keskustelua, 
väittelyä ja dialogia.

153 Kahneman 2012, s. 140.

KUVIO II.7. Katalyyttiseen keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin vaikuttavat 
institutionaaliset ulottuvuudet

Lautakunnan 
institutionaaliset 

tekijät

Neuvottelu-
ulottuvuus

Kulttuurillinen 
ulottuvuus

Vuorovaikutus-
ulottuvuus

Puheenjohtaja-
ulottuvuus

Valmistelu-
ulottuvuus

Rakenteellinen 
ulottuvuus

Strateginen 
ulottuvuus

Katalysoiva keskustelu

Katalysoiva väittely

Katalysoiva dialogi
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Vaikka malli palvelee ensisijaisesti katalyyttisen keskustelun, väittelyn 
ja dialogin selittämistä, sen avulla voidaan analysoida myös institutio-
naalisten ulottuvuuksien välisiä suhteita. Kummatkin analyysit tuovat 
uutta tietoa kuuden suurimman kaupungin lautakunnista, sillä tiedos-
samme ei ole vastaavia tutkimuksia. Malli on empiirinen yritys tunnis-
taa keskeisiä säännönmukaisuuksia ilmiöstä, josta saaduilla tuloksilla 
on merkitystä monille muille organisaatioille. 

Organisaatioissa etsitään ratkaisuja ongelmiin, neuvotellaan erilai-
sista asioista, sovitellaan intressejä ja ratkaistaan konflikteja. Valintoja 
tehdään jatkuvasti strategisella ja operatiivisella tasolla. Johto- ja oh-
jausryhmät kokoontuvat yhtä säännöllisesti kuin hallitukset. Organi-
saatioiden väliset verkostosuhteet vaativat huolenpitoa ja kehittämistä. 
Näissä kaikissa tarvitaan katalyyttista keskustelua, väittelyä ja päätök-
sentekoa ja ymmärrystä niihin vaikuttavista institutionaalisista teki-
jöistä. Juuri tähän problematiikkaan tutkimuksemme keskittyy. 
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1 Tutkimuskohteiden valinta

Koska jokainen kunta päättää suhteellisen itsenäisesti omista lauta-
kunnistaan, tutkimuskohteiden valinta oli aloitettava kunnista. Kun-
tien valinta on todellakin mahdollista tehdä monin eri perustein (syste-
maattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta jne.). Harkittuamme eri 
vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia, päätimme valita maamme kuusi 
suurinta kaupunkia tutkimuksemme kohteiksi seuraavin perustein. 

Kuntien valintaamme ohjaava ensimmäinen kriteeri oli halumme 
luoda ymmärrystä suurten ja monimutkaisten kuntaorganisaatioiden 
päätöksenteosta. Suuret kunnat ovat mielestämme jääneet liian vähälle 
huomiolle kunta- ja yritystutkimuksissa. Toinen kriteerimme oli ha-
lumme ymmärtää kuinka yksittäiset päätöksentekijät kokevat aseman-
sa byrokraattisiksi ja hierarkkisiksi väitetyissä suurissa organisaatioissa. 
Kolmas kriteerimme oli halumme tutkia demokratian mahdollisuuk-
sia isoissa organisaatioissa. Viimeisin kriteerimme oli kansainvälisen 
tutkijayhteisön potentiaalinen kiinnostus maamme suuria kuntia koh-
taan. 

Kunnissa toimivat lautakunnat on myös mahdollista valita erilaisin 
perustein. Valintaa vaikeuttaa lautakuntarakenteen erilaisuus valituissa 
kunnissa. Realistisista vaihtoehdoista parhaimmaksi osoittautui kaik-

III
TUTKIMUKSEN AINEISTON KERUU
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kien lautakuntien ottaminen mukaan tutkimukseen. Tämä tarkoittaa, 
että valitsimme tutkimuksemme analyysiyksiköiksi lautakuntien kaik-
ki varsinaiset jäsenet. Pystyimme tällä tavoin varmistamaan tulostem-
me yleistämisen muihin organisaatioihin vastaavissa tilanteissa. 

Tutkimuksemme on tiettävästi yksi harvoista, joissa lautakuntien 
päätöksentekijöitä on maassamme tarkasteltu tässä laajuudessa. Se 
mahdollistaa suhteellisen laajan kokonaiskuvan saamisen lautakuntien 
jäsenistä ja päätöksenteosta. Se avaa liian vähälle huomiolle jääneen nä-
kökulman keskustelua herättäneeseen suuruuden dynamiikkaan kun-
ta- ja yrityskentässä. 

Päätimme hankkia tutkimuksemme aineiston kyselylomakkeella 
havainnoinnin ja haastatteluiden sijasta. Keräsimme tutkimuksemme 
aineiston seuraavasti. Lähetimme ensiksi kuuden suurimman kaupun-
gin johtajalle kirjeen, jossa kerroimme tutkimuksemme tarkoituksesta 
ja pyysimme heiltä suostumusta saada lähettää kyselylomake lautakun-
tien jäsenille. Kaikki kaupunginjohtajat suhtautuivat myönteisesti tut-
kimukseemme. 

Seuraavaksi soitimme jokaisen lautakunnan sihteerille ja kerroim-
me hänelle tutkimuksemme idean ja sitä koskevan kaupunginjohtajan 
myönteisen vastauksen. Pyysimme sitten, että saisimme lähettää sihtee-
reille kyselylomakkeet saatekirjeineen ja palautuskuorineen. Jokainen 
sihteeri hyväksyi ehdottamamme menettelyn. 

Tämän jälkeen sihteerin tuli sopia lautakunnan puheenjohtajan 
kanssa siitä, että he yhdessä jakaisivat lomakkeet joko kokouksen alus-
sa tai lopussa jäsenille, pyytäisivät heitä vastaamaan, vastattuaan sul-
kemaan lomakkeen palautuskuoreen ja antamaan sen suljettuna sih-
teerille. Kun sihteeri oli saanut kaikki kuoret, hän palautti ne yhtenä 
nippuna meille. Muutamissa lautakunnissa sihteeri ja puheenjohtaja 
patistelivat jäseniä vastaamaan kahdessa tai kolmessa kokouksessa. 

Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin kuuden kaupungin jokaisen 
lautakunnan jokaiselle varsinaiselle jäsenelle ensimmäisen kerran huh-
tikuussa 2011 ja uusintakierros tehtiin syyskuussa 2011. Tämä tarkoit-
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taa, että ensimmäistä kertaa jäsenenä olevilla oli noin kahden vuoden 
kokemus lautakuntatyöstä arviointinsa perustana. 

Vastaajina oli siten kaikkiaan 715 lautakunnan varsinaista jäsen-
tä, joista 395 palautti lomakkeen. Vastausprosentti on tällä perus-
teella 55,2 %. Vastausprosenttia voidaan pitää suhteellisen hyvänä ja 
se mahdollistaa tilastolliset analyysit. Lautakuntien jäsenet vastasivat 
pääsääntöisesti kaikkiin kysymyksiimme, mutta jotkut jäsenet jättivät 
vastaamatta joihinkin yksittäisiin kysymyksiin.

2 Vastaajat kaupungeittain ja kaupunkien lautakunnat

Taulukko III.1 kuvaa ensiksi lautakuntien kaikki jäsenet kaupungeit-
tain. Lautakuntien jäseniä oli eniten Helsingissä, Turussa ja Espoossa. 
Vähiten lautakuntien jäseniä on Tampereella ja Oulussa. Tästä joukos-
ta palautusprosentit vaihtelevat 48 %:sta 62 %:iin. Espoon lautakuntien 
jäsenet ovat vastanneet parhaiten ja huonoimmin Turun lautakuntien 
jäsenet. Tampereen ja Vantaan vastausprosentti on lähes yhtä korkea 
kuin Espoossa. Keskimääräinen palautusprosentti on 55,2. Jokaisessa 
kaupungissa jäsenten lukumäärä täyttää tilastollisen analyysin vaati-
mukset.

TAULUKKO III.1. Vastaajat kaupungeittain

Kaupunki Jäseniä yhteensä Vastanneet Vastausprosentti
1. Helsinki 140 71 50,7
2. Espoo 139 86 61,9
3. Vantaa 112 66 58,9
4. Tampere 90 53 58,9
5. Turku 140 68 48,6
6. Oulu 94 51 54,3

Yhteensä 715 395 55,2
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Koska kaupungit voivat luoda lautakuntarakenteensa oman strategian-
sa mukaan, kuusikossa on monia erilaisia lautakuntia, joiden luokit-
telussa ja keskinäisessä vertaamisessa on omat pulmansa. Esimerkiksi 
Tampereella lautakuntarakenne noudattaa ns. elinkaarimallia. Tau-
lukko III.2 esittää kuusikon lautakunnat. Lautakuntia on luonnollises-
ti enemmän kuin 23, koska samanlaisesta tehtävästä huolehtivat, mutta 
jossain määrin erinimiset lautakunnat on yhdistetty. 

TAULUKKO IIII.2. Lautakunnat kuudessa suurimmassa kaupungissa

Lautakunnat
1. Asuntolautakunta
2. Elinkeinolautakunta, osaamislautakunta ja kahden edellisen yhdistelmät
3. Joukkoliikennelautakunta
4. Kaupunkisuunnittelulautakunta
5. Kiinteistölautakunta
6. Kirjastolautakunta, kulttuurilautakunta ja niiden yhdistelmät
7. Liikuntalautakunta
8. Nuorisolautakunta
9. Opetuslautakunta

10. Pelastuslautakunta
11. Rakennuslautakunta
12. Sosiaalilautakunta, peruspalvelulautakunta ja niiden yhdistelmät
13. Tarkastuslautakunta
14. Teknisen palvelun lautakunta
15. Terveyslautakunta
16. Sosiaali- ja terveyslautakunta
17. Vapaa-ajan lautakunta, vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta
18. Yleisten töiden lautakunta, yhdyskuntalautakunta
19. Ympäristölautakunta
20. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta
21. Ikäihmisten palveluiden lautakunta
22. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden lautakunta
23. Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunta

Lautakuntia on eniten Helsingissä eli 15, joista vastauksia saatiin 14 
lautakunnasta. Seuraavaksi eniten lautakuntia oli Espoossa, jossa niitä 
oli 11, joista kaikista saatiin vastauksia. Turussa lautakuntia oli myös 
11, joista vastauksia saatiin 9 lautakunnasta. Tampereella ja Oulussa oli 
molemmissa lautakuntia 8 ja vastauksia saatiin niistä kaikista. Vantaal-
la lautakuntia oli 7, joista kaikista saatiin vastauksia. 
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3 Lautakuntien jäsenten sosioekonomiset ominaisuudet

Taulukon III.3 mukaan lautakuntien jäsenistä miehiä on 51 % ja naisia 
49 %. Tasa-arvo on siten lautakunnissa suhteellisen hyvä ja jopa parem-
pi kuin kuntien hallituksissa, joissa miesten osuus oli 53 % ja naisten 
osuus 47 %.1 Miehiä on suhteellisesti eniten Espoossa ja vähiten Tam-
pereella. Vastaavasti naisia on suhteellisesti eniten Tampereella ja vähi-
ten Espoossa ja Turussa. 

TAULUKKO III.3. Miesten ja naisten osuudet kaupunkien lautakunnissa

Kaupungit Miehet Naiset
Abs % abs %

1. Helsinki 35 49 36 51
2. Espoo 48 57 37 43
3. Vantaa 35 53 31 47
4. Tampere 21 40 32 60
5. Turku 36 54 31 46
6. Oulu 26 51 25 49

Yhteensä 201 51 192 49

Vastaajia pyydettiin kertomaan ikänsä vuosina. Ikänsä ilmoittamatta 
jätti yksitoista jäsentä. Koko aineistossa lautakuntien jäsenten keski-ikä 
on 48 vuotta, mediaani on 51 vuotta ja moodi 65 vuotta. Huomatta-
koon, että hallitusten jäsenten keski-ikä on hiukan korkeampi eli 54 
vuotta.2 Alle kolmekymmentävuotiaita lautakuntien jäsenistä on 38 
vastaajaa eli 10 %. 

Lautakuntien jäsenistä 65 vuotta tai sitä vanhempia on 68 eli 17 %. 
Taulukon III.4 mukaan lautakuntien nuorimmat jäsenet ovat Oulussa 
ja Turussa ja vanhimmat Espoossa. Taulukko III.4 kuvaa lautakuntien 
jäsenten keski-iän kaupungeittain.

1 Ks. Harisalo & Rannisto 2/2012, s. 159–161.
2 Ks. Harisalo & Rannisto 2/2012, s. 160.
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TAULUKKO III.4. Lautakuntien jäsenten keski-ikä kaupungeittain

Kaupungit X Med
1. Helsinki 47 49
2. Espoo 52 51
3. Vantaa 49 53
4. Tampere 50 55
5. Turku 46 51
6. Oulu 44 44

Kaupungeissa lautakunnat miehitetään pääsääntöisesti poliittisin pe-
rustein. Vastaajista lähes joka kolmas katsoo edustavansa Kokoomus-
ta ja noin joka viides SDP:tä. Vihreät ovat kolmanneksi suurin ryhmä 
kuutosten lautakunnissa. Vasemmistoliitto on neljänneksi suurin ryh-
mä, johon kuuluu noin joka kymmenes vastaaja. Suomen keskustaa 
edustavat vastaajat ovat vasta viidenneksi suurin ryhmä.

TAULUKKO III.5. Lautakuntien jäsenten poliittinen orientaatio

Puolueet Abs %
1. Suomen Keskusta 28 7,2
2. Kansallinen Kokoomus 125 32,0
3. SDP 87 22,3
4. Vasemmistoliitto 38 9,7
5. Vihreä Liitto 55 14,0
6. RKP 20 5,1
7. Kristillisdemokraatit 8 2,0
8. Perussuomalaiset 19 4,9
9. Muut ryhmittymät 11 2,8

Yhteensä 391 100,0

Vastaajia pyydettiin kertomaan asemansa lautakunnassa. Vastaajista 29 
(7 %) kertoi olevansa puheenjohtaja. Moni puheenjohtaja jätti valitet-
tavasti vastaamatta kyselyyn. Vaikka kaikki varapuheenjohtajat eivät 
vastanneet kyselyyn, heistä kuitenkin 27 vastasi. Varsinaisia jäseniä 
 aineistossa on kolme neljästä eli 75 %. Noin joka kymmenes vastaaja on 
joko kaupunginhallitusten edustaja tai varsinaisen jäsenen varajäsen.
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TAULUKKO III.6. Vastaajien asema lautakunnissa

Asema Abs %
1. Vastaaja on puheenjohtaja 29 7,3
2. Vastaaja on varapuheenjohtaja 27 6,8
3. Vastaaja on varsinainen jäsen 296 75,0
4. Vastaaja on joku muu 42 10,6
5. Vastaamatta 1 0,3

Yhteensä 395 100,0

Taulukko III.7 kuvaa kuinka monta vuotta yhteensä vastaajat ovat pal-
velleet samaa lautakuntaa. Vastaajista yli neljännes (28 %) oli palvellut 
lautakuntaa vasta ensimmäiset kaksi vuotta. Joka toinen vastaaja pal-
veli vasta toista kertaa lautakunnassa. Kun nämä kaksi ryhmää yhdis-
tetään, lautakuntapaikat eivät näytä olevan ikimuistoisia kiinnityksiä.

TAULUKKO III.7. Vastaajien palvelusvuodet lautakunnissa

Valtuustokaudet Abs % Kum. %
1. Ensimmäinen vaalikausi (2 vuotta) 110 27,8 27,8
2. Sitä edellinen vaalikausi (6 vuotta) 205 51,9 79,7
3. Sitä edellinen vaalikausi (10 vuotta) 53 13,4 93,1
4. Vieläkin useampia vaalikausia 20 5,1 98,2
5. Vastaamatta 7 1,8 100,0

Kiinnostavaa on tietää kuinka moni lautakuntien jäsenistä on samalla 
myös valtuuston jäsen ja millainen asema hänellä on siellä. Lähes puolet 
lautakuntien jäsenistä (42,8 %) ei kuulu valtuustoon. Sitä vastoin noin 
joka neljäs (26,6 %) on valtuuston varajäsen. Lähes joka kolmas lauta-
kunnan jäsen (29,6 %) on myös valtuuston jäsen.

Lautakuntien jäsenistä noin kolme neljästä (67,8 %) ei ole hallituk-
sen jäseniä. Vastaajista vain muutama (4,1 %) ilmoittaa olevansa halli-
tuksen varajäsen. Vieläkin harvempi (2,3 %) on hallituksen varsinai-
nen jäsen.
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TAULUKKO III.8. Asemat valtuustossa ja hallituksessa

Asemat Abs %
A. Asema valtuustossa:

1. Ei ole valtuuston jäsen
2. On valtuuston varajäsen
3. On valtuuston varsinainen jäsen
4. Vastaamatta

169
105
117

4

42,8
26,6
29,6

1,0
B. Asema hallituksessa: 

1. Ei ole hallituksen jäsen
2. On hallituksen varajäsen
3. On hallituksen varsinainen jäsen
4. Vastaamatta

268
16
9

102

67,8
4,1
2,3

25,8

Seuraavaksi lautakuntien jäseniä pyydettiin kertomaan kuinka mones-
sa lautakunnassa he ovat joko varsinaisina tai varajäseninä. Taulukon 
III.9 mukaan vastaajien selvällä enemmistöllä (73 %) on vain yksi lau-
takuntapaikka. Joka neljännellä jäsenellä on kaksi tai useampi lauta-
kuntapaikka, joissa he ovat pääsääntöisesti varsinaisia jäseniä. Lauta-
kuntapaikat jakaantuvat siten suhteellisen tasaisesti kaikissa suurissa 
kaupungeissa.

TAULUKKO III.9. Vastaajien jäsenyydet muissa lautakunnissa

Lautakuntapaikat Abs %
A. Lautakuntapaikat:

1. Jäsenyys vain yhdessä lautakunnassa
2. Jäsenyys kahdessa tai useammassa lautakunnassa

289
100

73,2
25,3

B. Varajäsenyys muissa lautakunnissa:
1. Varajäsenenä kahdessa lautakunnassa
2. Varajäsenenä kolmessa lautakunnassa
3. Varajäsenenä useammassa lautakunnassa

49
13

2

12,4
3,3
0,5

Taulukko III.10 kertoo kuinka paljon työ lautakunnissa ottaa jäsenil-
tä aikaa. Ymmärrettävästi kysymys ei ole kaikkein helpoimpia, koska 
ajankäyttöä on mahdollista mitata eri tavoilla, jotka antavat yleensä eri-
laisia tuloksia.3 Vastaajista 39 % on sitä mieltä, että työ vie heiltä aikaa 
enintään viisi tuntia. Joka kolmannen mielestä lautakunta työ vaatii 

3 Ks. erityisesti Gyford & Leach & Game 1989, s. 69.
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heiltä aikaa kuudesta kymmeneen tuntiin kuukaudessa. Joka kymme-
nes vastaaja uhraa lautakuntatyöhön viisitoista tuntia. Samoin joka 
kymmenenneltä vastaajalta kuluu aikaa kuudestatoista kahteenkym-
meneen tuntiin lautakunnan tehtäviin. 

Vastaajilta kuluu keskimäärin 9 tuntia kuukaudessa lautakunnan 
tehtäviin. Mediaani on 8 tuntia ja moodi on 10 tuntia. Kun näitä luku-
ja verrataan brittiläisten valtuutettujen työmäärään, ne ovat huomatta-
vasti vähäisempiä.4 Brittiläiset kollegat uhraavat työhönsä keskimäärin 
peräti 74 tuntia kuukaudessa eli 18½ tuntia viikossa. Tältä osin tulosta 
voidaan pitää suhteellisen yllättävänä, sillä yleisesti oletetaan lautakun-
nan jäsenyyden vaativan huomattavasti enemmän aikaa.

Taulukko III.10. Lautakunnan työhön menevä aika kuukaudessa

Aika Abs %
1. Enintään viisi tuntia 154 39,0
2. Kuudesta tunnista enintään kymmeneen tuntiin 133 33,6
3. Yhdestätoista tunnista enintään viiteentoista tuntiin 41 10,4
4. Kuudestatoista tunnista enintään kahteenkymmeneen tuntiin 39 9,9
5. Yli kaksikymmentäyksi tuntia 19 4,8
6. Vastaamatta 9 2,3

Yhteensä 395 100,00

Taulukko III.11 osoittaa, että lautakuntien jäsenet ovat pääsääntöises-
ti hyvin koulutettuja. Korkeakoulututkinnon suorittaneita heistä on 
noin puolet. Opistotason tai ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
neita on joka neljäs.

4 Gyford & Leach & Game 1989, s. 61–66.
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TAULUKKO III.11. Lautakuntien jäsenet koulutustaustan mukaan

Koulutustaso Abs %
1. Kansa-, keski- tai peruskoulu 23 5,8
2. Alemman keskiasteen ammattitutkinto 37 9,4
3. Ylioppilastutkinto 30 7,6
4. Opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto 97 24,6
5. Korkeakoulututkinto 201 50,9
6. Joku muu tutkinto (määrittelemätön) 5 1,3
7. Vastaamatta 2 0,5

Taulukko III.12 kertoo lautakuntien jäsenten työpaikat. Noin joka 
neljäs (27,3 %) lautakunnan jäsen työskentelee julkisella sektorilla. 
Heistä vajaa viidennes on kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa ja 
vajaa kymmenesosa on valtion palveluksessa. Yksityisissä yrityksissä 
työskentelee lähes joka kolmas jäsen (29,6 %). Erityisesti on syytä huo-
mata, että joka neljäs jäsen ei ole työelämässä. Erilaisissa järjestöissä ja 
yhdistyksissä on töissä yksi kymmenestä jäsenestä.

TAULUKKO III.12. Lautakuntien jäsenet työnantajan mukaan

Työnantaja Abs %
1. Kunta tai kuntayhtymä 74 18,7
2. Valtio 34 8,6
3. Yksityinen yritys 117 29,6
4. Järjestö ja yhdistys 48 12,2
5. Jokin muu (määrittelemättä) 22 5,6
6. Ei ole työelämässä 99 25,1

Lopuksi on kiinnostavaa katsoa mihin ammattiryhmään jäsenet itsen-
sä sijoittavat. Ammattiryhmien luokittelu on mahdollista tehdä monin 
eri tavoin, mutta taulukossa III.13 oleva luokitus, jossa on kymmenen 
kategoriaa, on yksi yleisimmin käytetyistä. 

Johtavassa asemassa olevia jäseniä on yksi kymmenestä. Ylempiä 
toimihenkilöitä lautakunnan jäsenistä on runsas neljännes. Kun johta-
vassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt lasketaan yhteen, hei-
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dän osuutensa kaikista lautakunnan jäsenistä on lähes 40 %. Alempia 
toimihenkilöitä jäsenistä on noin joka kymmenes.

Työntekijöitä jäsenistä on noin joka kymmenes aivan kuten alem-
piakin toimihenkilöitä. Myös heidän yhteenlaskettu osuutensa koko 
joukosta on noin viidennes. Eläkeläiset ovat kolmas iso joukko, jonka 
osuus on 17 %. Yrittäjiä jäsenistä on noin joka kymmenes. 

Muiden ammattiryhmien osuus jää varsin pieneksi. Lautakuntien 
jäsenistä maatalousyrittäjiä on vain muutama harva kaikista jäsenistä. 
Koska kysymys on suurimmista kaupungeista, tulos on ymmärrettävä. 
Työttömät ja opiskelijat ovat aliedustettuja ryhmiä kunnallisessa pää-
töksenteossa suhteessa heidän osuuteensa koko väestöstä.

TAULUKKO III.13. Lautakuntien jäsenet ammattiryhmän mukaan

Työnantaja Abs %
1. Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 46 11,6
2. Ylempi toimihenkilö 108 27,3
3. Alempi toimihenkilö 38 9,6
4. Työntekijä 49 12,4
5. Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 44 11,1
6. Maatalousyrittäjä 4 1,0
7. Opiskelija 21 5,3
8. Eläkeläinen 67 17,0
9. Työtön 2 0,5

10. Joku muu (määrittelemättä) 12 3.0

4 Yhteenveto aineistoa koskevasta tarkastelusta

Edellä käsitellyn perusteella on mahdollista tehdä eräitä kokoavia ha-
vaintoja jäsenten sosioekonomisista ominaisuuksista. Ensimmäinen 
havainto on luonnollisesti se, että tilastollinen aineisto tarjoaa luo-
tettavan perustan tilastolliselle analyysille huolimatta siitä, että vain 
noin puolet kaupunkien lautakuntien jäsenistä vastasi kyselyyn. Koko 
 aineiston vastausprosentti on suhteellisen hyvä eli 55,2 %.
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Toisen havainnon mukaan kaupunkien omilla strategisilla valin-
noilla on ilmeinen vaikutus lautakuntarakenteisiin ja lautakuntien jä-
senten lukumääriin. Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa lautakunnat 
on organisoitu elinkaarimallin mukaan. Lautakuntia on siten hyvin 
vaikea verrata luotettavasti toisiinsa. Tämä seikka on pidettävä mieles-
sä, koska se vaikuttaa aineiston empiiriseen analysointiin ja raportoin-
tiin.

Kolmannen havainnon mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo to-
teutuu erittäin hyvin kuuden suurimman kaupungin lautakunnissa. 
Koko aineistossa miehiä on 51 % ja naisia 49 %. Espoossa miehiä on lau-
takunnissa jonkin verran enemmän kuin naisia ja Tampereella naisia 
on taas huomattavasti enemmän kuin miehiä. Tampereen lisäksi myös 
Helsingissä naisia on miehiä enemmän lautakunnissa. Muissa kaupun-
geissa miehiä on naisia enemmän lautakunnissa.

Neljännen havainnon mukaan nuoret ovat lautakunnissa aliedus-
tettuja, sillä lautakuntien jäsenten keski-ikä on 48 vuotta, mediaani 51 
vuotta ja moodi 65 vuotta. Alle 30-vuotiaita jäseniä koko aineistossa on 
vain 10 %. On ilmeistä, että kaupungeissa pääsy lautakunnan jäseneksi 
vaatii halukkailta suhteellisen paljon paneutumista, työtä ja kokemus-
ta. Tulos voi tarkoittaa myös sitä, että lautakuntapaikat eivät tästä syys-
tä kiinnosta aloittelevia kunnallispoliitikkoja. Tulosta on joka tapauk-
sessa mahdollista pitää jossain määrin huolestuttavana. 

Viidennen havainnon mukaan kuudessa suurimmassa kaupungissa 
Kokoomus ja SDP hallitsevat noin puolta kaikista lautakuntapaikois-
ta. Vihreät ovat kolmanneksi suurin ryhmä 14 %. Vasemmistoliitolla 
on lautakuntapaikoista lähes 10 % ja Keskustalla 7 %. Huomattakoon, 
että vakiintuneista puolueista riippumattomilla ryhmillä ei ole mainit-
tavaa jalansijaa lautakunnissa. 

Kuudennen havainnon mukaan lautakunnat näyttäisivät olevan 
ponnahduslauta tai rekrytointiareena valtuustoon ja hallituksiin. Tätä 
tulkintaa on mahdollista tukea kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin 
lähes joka kolmas jäsen on lautakunnassa ensimmäistä kautta ja että 
kolmea tai useampaa kautta samassa lautakunnassa olevia on suhteel-
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lisen vähän, kuitenkin lähes viidennes. Toiseksi vain vajaa kolmannes 
jäsenistä on valtuuston varsinainen jäsen ja ainoastaan muutama eli 
2 % on hallituksen varsinainen jäsen. Kolmanneksi voitiin havaita, että 
noin kolme neljästä jäsenestä on vain yhdessä lautakunnassa varsinaise-
na jäsenenä. Tämä on tärkeä havainto, koska se kertoo poliittisen val-
lan hajautuneisuudesta. 

Seitsemännen havainnon mukaan jäsenet käyttävät suhteellisen vä-
hän aikaa kuukaudessa lautakuntatyöhön. Keskimääräinen aika kuu-
kaudessa lautakuntatyöhön on 9 tuntia, mediaani 8 tuntia ja moodi 10 
tuntia. Jäsenistä 39 % käyttää kuukaudessa aikaa keskimäärin 5 tuntia 
ja 33 % jäsenistä käyttää aikaa kuudesta tunnista kymmeneen tuntiin. 
Kuitenkin noin joka neljäs jäsen käyttää aikaa yli kymmenen tuntia 
kuukaudessa lautakuntatyöhön. 

Kahdeksannen havainnon mukaan kaupunkien lautakuntien jäse-
net ovat hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka omaavat suhteellisen vah-
van henkisen pääoman. Heistä joka toisella on korkeakoulututkinto ja 
opistotason tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 
on 25 %. Koulutustasoa pidetään merkittävänä selittävänä muuttujana 
erilaisissa analyyseissa. 

Yhdeksännen havainnon mukaan lautakuntien jäsenet edustavat 
yhteiskuntaelämän eri puolia ja ammattialoja suhteellisen hyvin. Va-
jaa kolmannes heistä on työssä joko valtiolla tai kuntasektorilla. Tämä 
lienee ilmeisesti vähemmän kuin julkisen sektorin henkilöstön osuus 
valtuustoissa eri kunnissa. Koulutuksen merkitys näkyy siinä, että 
ylempien toimihenkilöiden osuus kaikista jäsenistä on reilu neljännes.

Viimeisen havainnon mukaan aineisto kertonee myös siitä, että suu-
ri osa lautakuntien jäsenistä vaihtaa lautakuntaa kahden vaalikauden 
jälkeen. Tehtävien vaihtuminen on merkki dynaamisuudesta ja luo 
otollisen maaperän jäsenten rekrytoinnille ja osaamisen kasvulle. 

Kuva, jonka edellä suoritettu taustamuuttujia koskeva tarkastelu 
tarjoaa, on kokonaisuutena ottaen suhteellisen myönteinen eikä tarjoa 
mainittavia yllätyksiä. Muuttujia voidaan käyttää riippuvina muuttu-
jina tilastollisissa analyyseissa suhteellisen vaivattomasti.
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1 Katalyyttisen puheen mittaamisen ongelmallisuus

Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville missä määrin katalyyt-
tinen keskustelu, väittely ja dialogi ilmenevät kuuden suurimman 
kaupungin lautakuntien päätöksenteossa. Ongelma on mahdollista 
ratkaista joko aikaisempiin tutkimuksiin tukeutuen tai heuristisesti. 
Ensimmäinen vaihtoehto oli hylättävä, koska emme löytäneet aikai-
semmin tehtyjä vastaavia tutkimuksia, joista olisimme voineet johtaa 
keskustelua, väittelyä ja dialogia mittaavat väittämät. 

Heuristinen eli kokeellinen vaihtoehto tarjosi meille kaksi mah-
dollisuutta. Voisimme ensinnäkin yrittää mitata mahdollisimman 
suoraan jokaista katalyyttisen puheen kolmea muotoa. Vaikka tämä 
vaihtoehto tuntui parhaalta, luovuimme siitä kahdesta syystä. Ensim-
mäinen syy oli se, että kyselylomakkeen testaajat suosivat taitavasti so-
siaalisesti toivottuja vastausvaihtoehtoja vaikeuttaen siten realistisen 
kuvan saamista katalyyttisen puheen eri ulottuvuuksista. Toinen syy 
oli se, että ongelman korjaaminen olisi lisännyt kohtuuttomasti väittä-
mien lukumäärää, jotta olisimme voineet erottaa katalyyttisen puheen 
eri muodot muusta puheesta. Pitkä kyselylomake ei houkuttele vastaa-
maan luotettavasti.

IV
KATALYYTTINEN PUHE 

RIIPPUVANA MUUTTUJANA
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Toinen heuristinen vaihtoehto keskustelun, väittelyn ja dialogin 
mittaamiseksi oli huomion kiinnittäminen siihen, mistä jäsenet puhu-
vat päättäessään erilaisista asioista kokouksissa. Vaikka lautakunnan 
käsittelemät asiat vaihtelevat, jäsenet voivat tarkastella niitä johdon-
mukaisesti esimerkiksi valmistelun moitteettomuuden, tuottavuuden 
ja tavoitteiden näkökulmista. Tämä tapa, jonka mukaan toimimme, 
mittaa suoraan lautakunnissa käytävän keskustelun sisältöä ja tarjoaa 
epäsuoran kuvan katalyyttisen keskustelun kolmeen ulottuvuuteen. 

Tätä vaihtoehtoa suosivat myös kyselylomakkeen testaamiseen osal-
listuneet politiikan ammattilaiset. He olivat sitä mieltä, että katalyyt-
tisen keskustelun pääasiallisin painopiste kohdistuu ensisijaisesti pää-
tösten valmistelua koskeviin kysymyksiin. Tämä oli heidän mielestään 
se alue, jolla jäsenet voivat parhaiten laajentaa ja syventää käsiteltävän 
asian ymmärrystä. 

Vastaavasti katalyyttista väittelyä voitaisiin heidän mielestään mita-
ta kohdistamalla huomio käsiteltävän asian mahdollisiin erilaisiin vai-
kutuksiin. Tällä alueella jäsenten sekä henkilökohtaiset näkemykset ja 
kokemukset että poliittiset arvot ja ideologiat tulevat parhaiten esille. 
Tällä perusteella päätösten todennäköiset vaikutukset tarjoavat hyvän 
perustan mitata katalyyttista väittelyä. 

Katalyyttinen dialogi oli politiikan ammattilaisille erityisen vaikea 
pala käsiteltäväksi. He olivat kuitenkin sitä mieltä, että esimerkiksi 
uusien ideoiden, tekijöiden ja mahdollisuuksien esiintuominen ja pää-
tösten analysointi suhteessa lautakuntien tavoitteisiin edustivat suh-
teellisen hyvin katalyyttista dialogia. Tällä perusteella kehitettiin sitä 
mittaavat kysymykset. 

Edellä sanotun perusteella kehitimme yksitoista kysymystä mittaa-
maan kokoavasti katalyyttista keskustelua, väittelyä ja dialogia lauta-
kuntien päätöksenteossa. Kysymysten sisällöllisessä muotoilussa tu-
keuduimme niihin tutkimuksiin, joissa käsiteltiin yleisesti hallitusten 
strategisia tehtäviä.1 Ne tarjosivat analogisen perustan ajatella lauta-

1 Ks. erityisesti Coulson-Thomas 1993, Stiles & Taylor 2002 ja Shultz 2001.
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kuntien päätöksentekoa. Kyselylomakkeella sekoitimme kysymyksem-
me mielivaltaiseen järjestykseen.

Väittämien vastausvaihtoehdoiksi valitsimme sen, kuinka usein 
ne ilmenevät lautakuntien päätöksenteossa. Väittämien vaihtoehdot 
olivat hyvin usein, melko usein, vaikea sanoa, melko harvoin ja hyvin 
harvoin. Tällä tavoin saimme kysymyksiimme arjen konkreettisuutta 
ja tuttuutta asiaan, jota ei ole helppoa empiirisesti mitata. 

2 Katalyyttisen puheen ulottuvuudet

Taulukko IV.1 kuvaa jäsenten suorat vastaukset katalyyttisen puheen 
kolmea ulottuvuutta mittaaviin väittämiin. Se kuvaa vain niiden vas-
taajien osuudet, joiden mielestä keskustelun sisällöt esiintyvät lauta-
kunnissa melko usein ja hyvin usein. Väittämät on järjestetty kysely-
lomakkeella olevaan järjestykseen eikä vastausprosenttien mukaiseen 
tärkeysjärjestykseen.
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TAULUKKO IV.1. Katalyyttista puhetta mittaavien väittämien absoluuttiset ja suhteelliset 
osuudet

Muuttujat Hyvin usein ja melko usein
Abs %

1. Valmistelun tekniset kysymykset keskustelun sisältönä 199 50,4
2. Valmistelun moitteettomuus keskustelun sisältönä 269 68,1
3. Päätösehdotuksen perusteluista varmistuminen 317 80,2
4. Tuodaan esille päätösehdotukseen vaikuttavia uusia 

tekijöitä
261 66,1

5. Tuodaan esille päätösehdotuksiin vaikuttavia periaatteelli-
sia tekijöitä

262 66,3

6. Korostetaan päätösten taloudellisia vaikutuksia 304 76,9
7. Korostetaan päätösten vaikutuksia tuottavuuteen 206 52,2
8. Korostetaan päätösten vaikuttavuutta 260 65,8 
9. Tuodaan esille uusia kehittämisen mahdollisuuksia 265 67,0
10. Korostetaan lautakunnan perimmäistä tarkoitusta 214 54,1
11. Korostetaan lautakunnan omia tavoitteita 238 60,3

Taulukon IV.1 pääviesti on, että lautakuntien katalyyttisessa puheessa 
kiinnitetään huomiota kaikkiin sisällöllisiin vaihtoehtoihin. Suosi-
tuimmat keskustelusisällöt ovat varmistuminen päätösehdotusten pe-
rusteluista ja päätösten taloudellisista vaikutuksista. Vähiten suosittuja 
keskustelun aiheita ovat käsiteltävien asioiden suhteuttaminen lauta-
kunnan juridiseen tarkoitukseen, päätösten vaikutus tuottavuuteen ja 
valmistelun tekniset kysymykset. 

Taulukko IV.2 kuvaa katalyyttisen keskustelun sisältöä mittaavien 
muuttujien väliset korrelaatiot keskiarvoineen ja keskihajontoineen. 
Koska yli .200 menevät korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä, 
useimpien muuttujien välillä on huomattavaa keskinäistä riippuvuutta. 
Erityisen voimakas korrelaatio on valmistelun teknisten kysymysten ja 
valmistelun moitteettomuuden välillä. 

Valmistelun moitteettomuus korreloi voimakkaasti päätösehdotuk-
sista varmistumisen kanssa. Vastaavasti myös päätösten tuottavuuden 
ja vaikuttavuuden välillä on huomattavan korkea korrelaatio. Myös 
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6. Korostetaan päätösten taloudellisia vaikutuksia 304 76,9
7. Korostetaan päätösten vaikutuksia tuottavuuteen 206 52,2
8. Korostetaan päätösten vaikuttavuutta 260 65,8 
9. Tuodaan esille uusia kehittämisen mahdollisuuksia 265 67,0
10. Korostetaan lautakunnan perimmäistä tarkoitusta 214 54,1
11. Korostetaan lautakunnan omia tavoitteita 238 60,3

Taulukon IV.1 pääviesti on, että lautakuntien katalyyttisessa puheessa 
kiinnitetään huomiota kaikkiin sisällöllisiin vaihtoehtoihin. Suosi-
tuimmat keskustelusisällöt ovat varmistuminen päätösehdotusten pe-
rusteluista ja päätösten taloudellisista vaikutuksista. Vähiten suosittuja 
keskustelun aiheita ovat käsiteltävien asioiden suhteuttaminen lauta-
kunnan juridiseen tarkoitukseen, päätösten vaikutus tuottavuuteen ja 
valmistelun tekniset kysymykset. 

Taulukko IV.2 kuvaa katalyyttisen keskustelun sisältöä mittaavien 
muuttujien väliset korrelaatiot keskiarvoineen ja keskihajontoineen. 
Koska yli .200 menevät korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä, 
useimpien muuttujien välillä on huomattavaa keskinäistä riippuvuutta. 
Erityisen voimakas korrelaatio on valmistelun teknisten kysymysten ja 
valmistelun moitteettomuuden välillä. 

Valmistelun moitteettomuus korreloi voimakkaasti päätösehdotuk-
sista varmistumisen kanssa. Vastaavasti myös päätösten tuottavuuden 
ja vaikuttavuuden välillä on huomattavan korkea korrelaatio. Myös 
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lautakunnan työn perimmäisen tarkoituksen ja lautakunnan omien 
tavoitteiden välillä on vahva korrelaatio.

TAULUKKO IV.2. Katalyyttisen puheen sisältöä mittaavien muuttujien keskiarvot, 
keskihajonnat ja korrelaatiot
Muuttujat X SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 2.7 1.1 1.00 .427 .215 .107 .066 .101 .167 .068 .121 .204 .140

2. 2.3 1.0 1.00 .498 .283 .241 .174 .175 .155 .247 .228 .226

3. 1.9 0.9 1.00 .441 .428 .263 .231 .269 .361 .306 .252

4. 2.4 1.0 1.00 .514 .308 .249 .308 .455 .304 .320

5. 2.3 1.0 1.00 .379 .336 .455 .386 .373 .345

6. 2.0 1.0 1.00 .590 .457 .359 .194 .262

7. 2.6 1.2 1.00 .529 .367 .344 .256

8. 2.2 1.0 1.00 .521 .457 .371

9. 2.4 1.0 1.00 .465 .360

10. 2.6 1.2 1.00 .536

11. 2.4 1.1 1.00

Kaikki yli .200 menevät korrelaatiot ovat merkitseviä 0.01 tasolla
1 = valmistelun tekniset kysymyksen; 2 = valmistelun moitteettomuus; 3 = varmistus päätösehdotuksen 
perusteluista; 4 = uusia tekijöitä päätösehdotukseen; 5 = periaatteellisia tekijöitä päätösehdotuksiin; 6 = 
taloudelliset vaikutukset; 7 = vaikutus tuottavuuteen; 8 = päätösten vaikuttavuus; 9 = uusia kehittämisen 
mahdollisuuksia, 10 = lautakunnan perimmäinen tarkoitus; 11 = lautakunnan omat tavoitteet

Faktorianalyysin avulla on mahdollista saada selville, kuinka hyvin 
olemme onnistuneet mittaamaan katalyyttista keskustelua, väittelyä ja 
dialogia. Se on käyttökelpoinen tapa etsiä muuttujien välisiä yhteyksiä. 
Taulukko IV.3 kuvaa kolmen faktorin varimax -ratkaisun, joka täyttää 
analyysin hyväksyttävyyden kriteerit. Väittämien väliset kommunali-
teetit, jotka vaihtelevat välillä .450–.777, ovat riittävän korkeita. Kol-
mella pääkomponentilla ominaisarvo on selvästi yli yhden ja ne selit-
tävät 61 % väittämien välisestä varianssista. Huomattakoon vielä, että 
eri faktoreille latautuneiden väittämien Alpha -arvo tukee faktoriana-
lyysin tulosta. Lisäksi väittämät latautuivat voimakkaasti vain yhdelle 
faktorille.
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TAULUKKO IV.3. Faktorianalyysin varimax-ratkaisu katalyyttisen puheen kolmesta 
sisällöstä

Extraction I II III

1. Korostetaan valmistelun teknisiä kysymyksiä .680 .812

2. Varmistutaan valmistelun moitteettomuudesta .725 .806

3. Varmistutaan päätösehdotusten perusteluista .564 .505

4. Tuodaan esille uusia päätöksiin vaikuttavia tekijöitä .530 .704

5. Tuodaan esille päätöksiin vaikuttavia periaatteellisia tekijöitä .540 .683

6. Korostetaan päätösten taloudellisia vaikutuksia .703 .811

7. Korostetaan päätösten vaikutuksia tuottavuuteen .777 .854

8. Korostetaan päätösten vaikuttavuutta .649 .629

9. Tuodaan esille uusia kehittämisen mahdollisuuksia .540 .644

10. Korostetaan lautakunnan perimmäistä tarkoitusta .502

11. Korostetaan lautakunnan omia tavoitteita .458 .660

Initial Eigenvalues
Cumulative %
Alpha

38,45
38,45
.772

12,64
51,09
.769

9.51
60,61
.647

Aloitetaan varimax-ratkaisun tuloksen tarkastelu kolmannesta fakto-
rista, koska se vastaa oletustamme siitä, että keskustelu edeltää loogises-
ti väittelyä ja dialogia. Tälle faktorille latautuu kolme muuttujaa, jotka 
mittaavat valmistelun moitteettomuutta, valmistelun teknistä asian-
tuntemusta ja varmistumista päätösehdotusten perusteluista. Kos-
ka väittämien painopiste on suoraan päätösten valmistelussa, näiden 
taustalla oleva piilomuuttuja voidaan nimetä katalysoivan keskustelun 
muuttujaksi.

Toiselle eli keskimmäiselle faktorille latautui myös kolme väittä-
mää. Ne mittaavat päätösten mahdollisia vaikutuksia lautakunnan 
talouteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Koska niissä on kysymys 
päätösten vaikutuksia koskevista odotuksista, arvauksista ja uskomuk-
sista, oletamme, että niihin sisältyy enemmän väittelyä kuin keskuste-
lua tai dialogia. Tällä perusteella niiden taustalla oleva piilomuuttuja 
voidaan määritellä loogisesti katalysoivan väittelyn muuttujaksi.

Ensimmäiselle faktorille latautui viisi väittämää. Ne mittaavat sitä, 
kuinka usein jäsenet voivat tuoda esille päätöksentekoon vaikuttavia 
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uusia oivalluksia, mahdollisuuksia ja periaatteellisia tekijöitä. Kaksi 
viimeistä väittämää mittaavat lautakunnan perimmäistä eli juridista 
tarkoitusta ja lautakunnan omia tavoitteita. Yhdessä tämä faktori mit-
taa johdonmukaisesti katalysoivaa dialogia ja siksi sen taustalla oleva 
piilomuuttuja voidaan määritellä katalysoivan dialogin muuttujaksi.

Kolmen faktorin varimax-ratkaisu vahvistaa olettamustamme siitä, 
että lautakuntien päätöksenteossa esiintyy katalyyttista keskustelua, 
väittelyä ja dialogia. Muodostetaan seuraavaksi jokaiselle faktorille la-
tautuneista muuttujista keskiarvomuuttujat, joiden tunnusluvut tau-
lukko IV.4 kuvaa.

TAULUKKO IV.4. Riippuvista muuttujista muodostetut keskiarvomuuttujat

Keskiarvomuuttujat
Katalysoiva keskustelu Katalysoiva väittely Katalysoiva dialogi

1. Keskiarvo 2,44 2,31 2,32
2. Keskihajonta 0,81 0,92 0,80
3. Mediaani 2,40 2,00 2,33
4. Kolmogorov-Smirnov .002 .000 .000

Taulukkoa IV.4 tulkittaessa on syytä muistaa, että mitä pienempi kes-
kiarvo on, sitä todennäköisemmin katalyyttisen puheen eri muodot 
ilmenevät lautakunnan päätöksenteossa. Tällä perusteella on jossain 
määrin yllättävää havaita, että katalyyttista väittelyä ja dialogia esiin-
tyy hiukan useammin kuin katalyyttista keskustelua. Kolmogorov- 
Smirnov-testin mukaan yksikään keskiarvomuuttujista ei kuitenkaan 
jakaannu normaalisti. 

Keskiarvomuuttujien välisiä tilastollisia eroja voidaan mitata ns. 
Paired-Samples-testillä. Se osoittaa, että katalysoiva keskustelu ja kata-
lysoiva väittely eroavat tilastollisesti toisistaan (sig. .003). Katalysoiva 
keskustelu eroaa myös tilastollisesti katalysoivasta dialogista (sig. .008). 
Sitä vastoin katalysoivan väittelyn ja katalysoivan dialogin välillä ei ole 
tilastollisesti merkitsevää eroa (sig. .923).
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Keskiarvomuuttujista tehty korrelaatioanalyysi osoittaa, että ka-
talysoivan puheen kolme muotoa vaikuttavat toisiinsa. Katalysoivan 
keskustelun ja katalysoivan väittelyn välinen korrelaatio on .566**. 
Vastaavasti katalysoivan keskustelun ja katalysoivan dialogin välinen 
korrelaatio on .430**. Katalysoivan väittelyn ja katalysoivan dialogin 
välinen korrelaatio on puolestaan .281**. 

TAULUKKO IV.5. Kaupunkikohtaiset erot keskiarvomuuttujien keskiarvoina

Keskiarvomuuttujien keskiarvot
Katalysoiva keskustelu Katalysoiva väittely Katalysoiva dialogi

1. Helsinki 2,50 2,48 2,38
2. Espoo 2,40 2,49 2,17
3. Vantaa 2,51 2,18 2,40
4. Tampere 2,27 2,22 2,44
5. Turku 2,55 2,27 2,24
6. Oulu 2,29 2,11 2,35

Taulukko IV.5 kuvaa keskiarvomuuttujat kaupungeittain.  Se osoittaa 
edelleen, että katalyyttinen keskustelu ei ole niin yleistä kuin katalyyt-
tinen väittely tai katalyyttinen dialogi. Turussa ja Helsingissä käydään 
katalysoivaa keskustelua harvemmin kuin muissa kaupungeissa. Vas-
taavasti Helsingissä ja Espoossa käydään katalysoivaa väittelyä har-
vemmin kuin muissa kaupungeissa. Tampereella käydään katalysoivaa 
dialogia harvemmin kuin muissa kaupungeissa. Katalysoivien puhei-
den perusteella on hyvin vaikea valita yhtään kaupunkia selvästi muita 
huonommaksi. 

Taulukon IV.5 mukaan Oulun lautakunnissa käydään katalysoivaa 
keskustelua huomattavasti useammin kuin muissa kaupungeissa. Ou-
lun lautakunnissa käydään myös katalysoivaa väittelyä useammin kuin 
muissa kaupungeissa. Espoon lautakunnissa käydään katalysoivaa dia-
logia selvästi useammin kuin muissa kaupungeissa. Katalysoivien pu-
heiden perusteella Oulu näyttäisi olevan katalyyttisin kaupunki. 
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3 Yhteenveto ja pohdinta

Edellä suoritetun tarkastelun perusteella voidaan todeta, että lauta-
kuntien päätöksenteossa esiintyy katalyyttista keskustelua, väittelyä 
ja dialogia ja että niitä voidaan suhteellisen luotettavasti käyttää itse-
näisinä riippumattomina muuttujina jatkoanalyysissa. Tämä on tiet-
tävästi ensimmäinen empiirinen havainto asiasta maamme kunnallis-
politiikasta ja se vahvistaa olettamukset puheiden samanaikaisuudesta 
ja moniulotteisuudesta poliittisessa päätöksenteossa. Tulos vahvistaa 
meille neuvoja antaneiden ja kyselylomaketta arvioineiden kunnallis-
politiikan ammattilaisten näkemykset asiasta.

Toiseksi ja vastoin odotuksiamme katalyyttinen keskustelu ei ole 
keskiarvomuuttujien perusteella niin yleistä kuin katalyyttinen väitte-
ly ja katalyyttinen dialogi. Odotimme, että katalyyttinen keskustelu on 
niitä huomattavasti yleisempää.

Analyysimme mukaan katalyyttinen keskustelu, väittely ja dialogi 
ovat olennainen osa lautakunnan sisäistä kulttuuria tai järjestelmää. 
Siksi valmiutta ottaa niihin osaa ei pidä pelkistää vain muutamien yk-
silöiden henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi. Katalyyttisessa puheessa 
ei ole kysymys mistään harvojen ymmärtämästä salatieteestä, vaan jo-
kaisen päättäjän ulottuvilla olevasta työkalusta.2 Lautakunnan päätök-
senteossa puhe on jaettava ominaisuus.

Katalyyttinen keskustelu, väittely ja dialogi ovat arvoa lautakunnan 
päätöksiin luovia prosesseja. Ne avaavat uuden näkökulman poliittisen 
päätöksenteon, johtajuuden ja vallan tutkimukselle, jossa tiettävästi 
päätöksentekijöiden puhetta ei aikaisemmin ole käytetty politiikan 
tuotosten selittävänä muuttujana. Katalyyttinen puhe eri muodois-
saan voi vaikuttaa ratkaisevasti päätösten sisältöön ja voimavarojen 
käyttöön. Se selkeyttää ajattelua, rakentaa vaihtoehtoja ja mahdollistaa 
niiden analyysin. On tärkeää tehdä nämä prosessit näkyviksi ja tutkia 
niihin vaikuttavia tekijöitä.

2 Ks. erityisesti Puro 2006, s. 165.
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1 Lautakunnan strateginen ulottuvuus 
riippumattomana muuttujana

Teoreettisen viitekehyksen ensimmäinen selittävä – riippumaton – kä-
site on lautakunnan strateginen ulottuvuus. Tällä käsitteellä viitataan 
yleisesti joko lautakunnan valitsemaan strategiaan tai sen yleiseen hy-
väksyttävyyteen kaupungin hallinnossa. Tässä lautakunnan strategi-
sella ulottuvuudella tarkoitetaan lautakunnan strategista johtajuutta 
tulevaisuuteen suuntautuvana aktiivisena toimintana.

Tätä ulottuvuutta mitattiin neljällä väittämällä, joihin vastaajat ot-
tivat kantaa Likertin 5-portaisella asteikolla, jonka toisessa ääripäässä 
ovat täysin samaa mieltä ja jossain määrin samaa mieltä ja toisessa ääri-
päässä täysin eri mieltä ja jossain määrin eri mieltä olevat vaihtoehdot. 
Taulukko V.1 kuvaa tuloksen.

V
KATALYYTTISEEN PUHEESEEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
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Taulukko V.1. Lautakuntien strateginen ulottuvuus (jossain määrin ja täysin samaa 
mieltä olevien vastaukset)

Väittämät Strateginen ulottuvuus
Abs %

1. Lautakunta keskustelee toimialan suurista strategisista linjauksista 283 71,6
2. Lautakunta toimii aktiivisesti strategisena johtajana 255 64,5
3. Lautakunta luo erityisesti tulevaisuutta sen sijaan, että se käsittelisi 

vain ajankohtaisia asioita
268 67,8

4. Lautakunta käsittelee aivan liikaa teknisiä kysymyksiä 64 16,2

Taulukon V.1 mukaan lautakunnat ovat strategisia toimielimiä. Ne 
käsittelevät toimialansa suuria strategisia kysymyksiä. Ne osallistuvat 
aktiivisesti lautakunnan strategiseen johtamiseen. Strategisia valintoja 
käsitellessään ne kohdistavat huomionsa tulevaisuuteen sen sijaan, että 
käsittelisivät vain ajankohtaisia asioita. Jäsenistä vain noin kuudennes 
on sitä mieltä, että lautakunnissa käsitellään aivan liikaa teknisiä kysy-
myksiä. Tulos vastaa pääpiirteittäin niitä toiveita, joihin lautakuntien 
yhdistämisellä ja päätösvallan lisäämisellä on pyritty. Taulukko V.2 ku-
vaa väittämien väliset korrelaatiot. 

TAULUKKO V.2. Strategisen ulottuvuuden keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot

Väittämät Keskiarvo Keskihajonta I II III IV
1 Strategiset linjaukset 2,3 1.1 1.00 .680 .625 -.139
2. Strateginen johtajuus 2,4 1.1 1.00 .616 -.103
3. Luo strategisesti tule-

vaisuutta
2,2 1.1 1.00 -.121

4. Käsittelee liikaa teknisiä 
asioita

3,6 1.0 1.00

Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä 0.01 tasolla

Lautakunnan strategisten linjausten ja harjoittaman strategisen joh-
tajuuden välillä on vahva korrelaatio. Samoin strategisten linjausten 
ja tulevaisuuden luomisen välillä on vahva keskinäinen riippuvuus. 
Strateginen johtajuus korreloi selvästi tulevaisuuden luomiseen. Sitä 
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vastoin jokainen näistä kolmesta väittämästä korreloi negatiivisesti ja 
odotusten mukaisesti teknisiä asioita koskevaan väittämään. 

Korrelaatioanalyysin perusteella väittämät kuvaavat suhteellisen 
luotettavasti lautakuntien strategista ulottuvuutta. Kaikkien neljän 
väittämän Cronbachin alpha on .589 eli hyvin lähellä vaadittavaa 
.600 tasoa. Kun viimeisin väittämä – lautakunta käsittelee aivan liikaa 
teknisiä kysymyksiä – poistetaan, jäljelle jääneiden kolmen väittämän 
Cronbachin alpha on .842. Tällä perusteella näiden kolmen muuttu-
jan keskiarvoista muodostetaan yksi keskiarvomuuttuja, jota käytetään 
riippumattomana muuttujana katalyyttisen puheen kolmea ulottu-
vuutta mitattaessa. 

Strateginen ulottuvuus on edellä käsitellyn perusteella katalysoi-
vaan puheeseen – keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin – vaikuttava 
riippumaton muuttuja, joka määrittää lautakunnissa käytäviä keskus-
teluita, väittelyitä ja dialogeja. Strateginen ulottuvuus muistuttaa Col-
linsin käsitystä viidennen tason johtajuudesta, jossa ihmiset kanavoivat 
itsekkäät tarpeensa suuremman tavoitteen eli koko yhteisön kehittä-
miseksi.1 Strateginen ulottuvuus on lautakunnan päätöksentekoa ko-
konaisuutena eikä niinkään sen yksittäisiä jäseniä koskevaa kunnian-
himoa.2 

Tunnistamamme strateginen ulottuvuus muistuttaa erehdyttävästi 
Dozin ja Kososen käsitystä strategisesta herkkyydestä tarkastella lauta-
kuntaa avautuvan todellisuuden näkökulmasta.3 He kirjoittavat, että 
tulevaisuutta ei saada näkyville keskittymällä pelkästään hallinnon-
alan ajankohtaisiin hallinnollisiin ja teknisluonteisiin kysymyksiin. 
Strategisuus edellyttää katalyyttista keskustelua, väittelyä ja dialogia. 

Havaintomme strategisen ulottuvuuden merkityksestä muistuttaa 
Burnsin käsitystä strategiasta uusien näkemysten innoittajana, virit-
täjänä ja levittäjänä.4 Hänen mukaansa organisaatiot tarvitsevat koko 

1 Collins 2003, s. 44.
2 Collins 2003, s. 44.
3 Doz & Kosonen 2008, s. 55–56.
4 Burns 2005, s. 259.
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1 Collins 2003, s. 44.
2 Collins 2003, s. 44.
3 Doz & Kosonen 2008, s. 55–56.
4 Burns 2005, s. 259.
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organisaatiota koskettavia henkisiä – älyllisiä – innovaatioita, jotka 
motivoivat ihmisiä kehittämään omaa toimintaansa. Mitä enemmän 
lautakunta pystyy tuottamaan tällaisia innovaatioita, sitä todennäköi-
semmin se toimii Burnsin mielestä myös yrittäjämäisesti eli tuo pää-
töksentekoon uusia mahdollisuuksia kokeiltaviksi. 

Käsityksemme strategisesta ulottuvuudesta rinnastuu Virtasen ja 
Stenvallin havaintoon älykkäästä ajattelusta, joka korostaa potentiaa-
listen mahdollisuuksien ja ratkaisujen kartoittamista.5 Älykkäässä stra-
tegisessa ajattelussa korostetaan heidän mielestään eri lailla ajattelevien 
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja aktiivista kanssakäymistä.6 Tämä 
ominaisuus ruokkii vahvasti katalysoivaa keskustelua, väittelyä ja dia-
logia lautakunnan päätöksenteossa.

2 Lautakunnan rakenteellinen ulottuvuus 
riippumattomana muuttujana

Jokaisella lautakunnalla on erilaisten valintojen kautta ja ajan myötä 
muotoutunut rakenteellinen – institutionaalinen – asema, joka mää-
rittää sen tehtävät, aseman, statuksen ja näkyvyyden kaupungin orga-
nisaatiossa. Se on lautakunnan toimintaa samanaikaisesti mahdollista-
va ja rajoittava ulottuvuus.7 Vahva rakenteellinen ulottuvuus motivoi 
poliittisia päättäjiä ja henkilökuntaa osallistumaan sen toimintaan. Se 
vaikuttaa strategisen ulottuvuuden tavoin lautakunnan päätöksenteos-
sa käytävään katalysoivaan keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin.

Vaikka rakenteellisen ulottuvuuden mittaaminen on hyvin vaikea 
tehtävä sen moni-ilmeisyyden ja monimutkaisuuden vuoksi, päätimme 
mitata sitä neljällä väittämällä. Jokaista väittämää mitattiin  Likertin 
5-portaisella asteikolla, jonka toisessa ääripäässä ovat täysin samaa 
mieltä ja jossain määrin samaa mieltä ja toisessa ääripäässä täysin eri 

5 Virtanen & Stenvall 2014, s. 67.
6 Virtanen & Stenvall 2014, s. 244.
7 Stanford 2007, s. 46.
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mieltä ja jossain määrin eri mieltä olevat vaihtoehdot. Taulukko V.3 
kuvaa tuloksen. 

Taulukko V.3. Lautakuntien rakenteellista ulottuvuutta mittaavat väittämät (jossain 
määrin ja täysin samaa mieltä olevien vastaukset)

Väittämät Poliittinen ulottuvuus
Abs %

1. Lautakunnalla on arvostettu asema edustamallaan toimialalla 
kaupungissa

271 68,6

2. Valtuusto hyväksyy yleensä lautakunnan talousarvioehdotuksen sen 
esittämässä muodossa

308 78,0

3. Lautakunnan hallinto on tällä hetkellä moitteettomassa kunnossa 310 78,5
4. Lautakunnalla on riittävästi päätösvaltaa toimialallaan koko kaupunki-

organisaatiossa
230 58,2

Vastausten perusteella lautakunnilla näyttää oleva vahva rakenteelli-
nen ulottuvuus kaupungin organisaatiossa. Jäsenten mielestä heidän 
lautakunnallaan on arvostettu asema toimialallaan. Se, että valtuusto 
hyväksyy lautakunnan talousarvioehdotuksen sen esittämässä muo-
dossa, tukee edellä sanottua käsitystä. Jäsenten enemmistön mielestä 
lautakunnan hallinnollinen organisaatio on hyvässä toimintakunnos-
sa. Jäsenten mielestä lautakunnilla on riittävästi päätösvaltaa omalla 
alueellaan. Tosin tällä kannalla on enää hiukan yli puolet vastaajista. 

Taulukko V.4 kuvaa lautakuntien rakenteellista ulottuvuutta mit-
taavien väittämien väliset korrelaatiot, keskiarvot ja keskihajonnat. 
Keskiarvojen ja keskihajontojen perusteella jäsenten käsitykset näyttäi-
sivät olevan hyvin lähellä toisiaan. Kaikkien lautakunnan rakenteellista 
ulottuvuutta kuvaavien väittämien välillä on keskinäistä riippuvuutta. 
Lautakunnan arvostettu asema korreloi talousarvion, toimintakunnon 
ja päätösvallan kanssa. Samoin talousarvio korreloi suhteellisen vahvas-
ti toimintakunnon ja päätösvallan kanssa. Lautakunnan toimintakun-
to korreloi muita voimakkaammin sen päätösvallan kanssa.
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TAULUKKO V.4. Rakenteellisen ulottuvuuden keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot

Väittämät Keskiarvo Keskihajonta I II III IV
1 Arvostettu asema 2.1 1.0 1.00 .238 .282 .419
2. Talousarvio 1.9 1.9 1.00 .325 .358
3. Toimintakunto 1.9 1.9 1.00 .446
4. Päätösvalta 2.4 2.4 1.00

Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä 0.01 tasolla (2-tailed)

Cronbachin alphan mukaan, jonka arvo on .680, rakenteellista ulot-
tuvuutta mittaavat väittämät muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, 
josta muodostetaan yksi keskiarvomuuttuja. Tätä muuttujaa voidaan 
suhteellisen luotettavasti käyttää toisena riippumattomana muuttujana 
katalyyttisen puheen eri muotoja selitettäessä.

Havaintomme rakenteellisen ulottuvuuden merkityksestä saa tu-
kea organisaatiotutkimuksesta. Se ohjaa, mahdollistaa ja rajoittaa 
lautakunnan päätöksenteon suhdetta mm. resurssien allokointiin, 
koordinaatioon ja valvontaan.8 Rakenteellinen ulottuvuus heijastaa 
lautakunnan strategiaa ja olosuhteita, joissa se toimii.9 Tältä pohjalta 
lautakunnat ovat ensisijaisesti päätösten muotoilijoita eivätkä niinkään 
päätösten tekijöitä.10 

Rakenteellinen ulottuvuus määrittää päättäjien kunnianhimon 
ja konkreettisten tulosten välistä suhdetta.11 Hypoteettisesti voidaan 
olettaa, että päättäjät menettävät kiinnostuksensa lautakunnan työ-
hön, jos halutut tulokset on helppoa saavuttaa, ja he turhautuvat, kun 
tuloksia on ylivoimaisen vaikea saavuttaa.12 Rakenteellisen ulottuvuu-
den tarkoituksena on kiinnittää huomio päättäjien kunnianhimon ja 
tuloksellisen toiminnan väliseen suhteeseen.

8 Kakabadse & Bank & Vinnicombe 2005, s. 203.
9 Galbraith 1995, s. 157.
10 Galbraith 1995, s. 157. Kursivointi on alkuperäinen.
11 March & Simon 1993, s. 205.
12 March & Simon 1993, s. 205
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3 Lautakunnan valmistelu-ulottuvuus 
riippumattomana muuttujana

Hallinnon tehtävänä on valmistella päätösehdotukset lautakunnalle 
ja siksi valmistelu vaikuttaa kiistatta lautakunnan päätöksentekoon. 
Lautakunnan valmistelu-ulottuvuutta mitattiin kahdesta toisiaan 
tukevasta näkökulmasta. Jäsenten tyytyväisyys valmisteluun edusti 
ensimmäistä näkökulmaa, jota mitattiin kolmella väittämällä. Valmis-
telun seuraaminen edusti toista näkökulmaa, jota mitattiin kahdella 
väittämällä. Valmistelu-ulottuvuuden väittämiä mitattiin Likertin 
5-asteikolla, jonka toisessa ääripäässä ovat täysin samaa mieltä ja jossain 
määrin samaa mieltä ja toisessa ääripäässä täysin eri mieltä ja jossain 
määrin eri mieltä olevat vaihtoehdot. Taulukko V.5 kuvaa vastausten 
jakaantumisen.

Taulukko V.5 osoittaa, että jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä valmiste-
lijoiden ammattitaitoon. He ovat tyytyväisiä myös siihen, että valmis-
telu kattaa tarvittaessa kaupunkia laajemman ulottuvuuden. He ovat 
suhteellisen tyytyväisiä valmistelun poliittiseen laaja-alaisuuteen. Jäse-
net ovat hyvin perillä vireille tulevista asioista ja he seuraavat tarkasti 
valmistelun etenemistä. 

TAULUKKO V.5. Lautakuntien valmistelu-ulottuvuutta mittaavat väittämät (jossain 
määrin ja täysin samaa mieltä olevien osuudet)

Väittämät Abs %
1. Olen tyytyväinen valmistelijoiden ammattitaitoon 326 82.5
2. Olen hyvin perillä vireille tulevista asioista 314 79.5
3. Valmistelu kattaa kaupunkia laajemman ulottuvuuden 253 64.1
4. Olen hyvin perillä asioiden valmistelun etenemisestä 245 62.0
5. Olen tyytyväinen valmistelun poliittiseen laaja-alaisuuteen 191 48.4

Kun valmistelu-ulottuvuuden viidestä muuttujasta ajettiin faktoriana-
lyysi, se tuotti selkeäksi tulokseksi kahden faktorin varimax-ratkaisun. 
Faktorianalyysin kommunaliteetit, jotka vaihtelevat välillä 0.601–
0.837, ovat riittävän korkeita ja mittaavat luotettavasti pääkompo-
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nentteja. Molempien pääkomponenttien ominaisarvot ovat yhtä (1,0) 
suurempia ja pääkomponentit selittävät 70,6 % muuttujien kokonais-
varianssista. Väittämät latautuivat voimakkaasti vain jommallekum-
malle faktorille. Myös alphan arvo tukee faktorianalyysin ratkaisua. 

Ensimmäiselle faktorille latautui kaksi väittämää, jotka mittaavat 
sitä, kuinka hyvin jäsenet ovat perillä vireille tulevista asioista ja seuraa-
vat valmistelun etenemistä. Näiden taustalla oleva piilomuuttuja voi-
daan määritellä valmistelun seurannan muuttujaksi. Tulos on pohdin-
nan arvoinen, koska se ei ole linjassa perinteisen käsityksen mukaan, 
jossa valmistelu kuuluu hallinnon ammattilaisille ja päätöksenteko po-
liittisille johtajille. Esimerkiksi Coulson-Thomas on päätynyt saman-
laisiin havaintoihin omassa tutkimuksessaan.13 Se tarkoittaa, että jäse-
net eivät tyydy odottamaan esityslistoja, vaan tarkkailevat aktiivisesti 
valmisteluprosessin etenemistä. 

TAULUKKO V.6. Kahden faktorin varimax-ratkaisu lautakunnan valmistelu-
ulottuvuudesta

Extraction I II
1. Olen perillä vireille tulevista asioista .837 .912
2. Olen perillä valmistelun etenemisestä .786 .832
3. Tyytyväisyys valmistelijoiden ammattitaitoon .601 .755
4. Tyytyväisyys valmistelun poliittiseen laaja-alaisuu-

teen
.650 .769

5. Tyytyväisyys valmistelun kaupunkia laajempiin 
ulottuvuuksiin

.658 .809

Initial Eigenvalues
Cumulative %
Alpha

49.233
49.2
.746

21.413
70.6
.707

Toiselle faktorille latautui kolme väittämää, jotka mittaavat tyytyväi-
syyttä valmistelijoiden ammattitaitoon, tyytyväisyyttä valmistelun 
poliittiseen laaja-alaisuuteen ja tyytyväisyyttä siihen, että valmistelus-
sa kiinnitetään huomiota myös kaupunkia laajempiin ulottuvuuksiin. 

13 Coulson-Thomas 1993, s. 72–74.
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Jäsenten ja valmistelijoiden välillä näyttää vallitsevan keskinäisen ar-
vostuksen ja kunnioituksen henki eikä vastakkainasettelu. Tällä perus-
teella näiden väittämien taustalla oleva piilomuuttuja voidaan määri-
tellä valmistelun ammattitaidon muuttujaksi. 

Faktorianalyysin jälkeen molemmille faktoreille latautuneista 
muuttujista muodostetaan erilliset keskiarvomuuttujat, joita käytetään 
riippumattomina – selittävinä – muuttujina. Tätä käsitystä tukevat 
esimerkiksi Coulson-Thomasin havainnot, joiden mukaan päättäjät ja 
valmistelijat hyötyvät keskinäisestä symbioottisesta kanssakäymises-
tään.14

Conger, Lawler III ja Finegold vahvistavat käsityksen päättäjien ja 
valmistelijoiden kumppanuuden hyödyllisyydestä.15 Heidän mukaansa 
hallinto ei palvele päätöksentekoa pelkästään valmistelun avulla, vaan 
myös tuottamalla laaja-alaista taustainformaatiota päätösten perustak-
si. Tällainen informaatio vahvistaa päättäjien ymmärrystä erilaisista 
mahdollisuuksista ja uhkista, kehittää heidän kykyään tehdä välttä-
mättömiä päätöksiä ja varustaa heidät kohtaamaan potentiaalisen kri-
tiikin. 

Carver ja Oliver vahvistavat käsityksemme valmistelu-ulottuvuu-
desta korostamalla, että luottamus on politiikan ja hallinnon välisen 
hedelmällisen kanssakäymisen peruskivi.16 Se tehostaa heidän mieles-
tään poliittista päätöksentekoa minimoimalla sen vuorovaikutuskus-
tannuksia. Kun osapuolet luottavat toisiinsa, poliittisen johdon on 
helppoa delegoida päätösvaltaa hallinnolliselle johdolle. 

Valmistelu-ulottuvuutta mittaavien kahden keskiarvomuuttujan 
välinen korrelaatio on .397** eli niiden välillä on suhteellisen vahva 
tilastollinen yhteys. Se tarkoittaa, että tyytyväisyys valmistelijoiden 
ammattitaitoon lisää valmistelun seurannan todennäköisyyttä. Tästä 
seuraa, että lautakunnissa päätöksiin vaikuttavat ratkaisevat keskuste-
lut käydään todennäköisesti päättäjien ja valmistelijoiden välillä eikä 

14 Coulson-Thomas 1993, s. 73.
15 Conger & Lawler III & Finegold 2001, s. 86.
16 Carver & Oliver 2002, s. 51.
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välttämättä päättäjien ja kuntalaisten välillä harkitsevan politiikan 
odotusten mukaan. 

4 Lautakunnan puheenjohtajuusulottuvuus 
riippumattomana muuttujana

Lautakunnan kokousten tuloksellisuus riippuu ratkaisevasti puheen-
johtajuudesta. Puheenjohtaja johtaa kokousta määrittämällä sen tar-
koituksen ja suunnan ja luomalla sille turvallisen ja motivoivan työym-
päristön.17 Puheenjohtajuutta tarvitaan esittelemään päätettävät asiat, 
johtamaan niiden käsittelyä, kokoamaan niistä tehdyt johtopäätökset 
ja päättämään kokous tekemällä siitä lyhyt yhteenveto.18 Lautakunnan 
kokouksia on mahdotonta ajatella ilman puheenjohtajuutta. Puheen-
johtajiksi valitaan huomattavaa poliittista ammattitaitoa ja yhteisöllis-
tä arvostusta omaavat henkilöt. 

Puheenjohtajien toiminnan arvioimiseksi apua saatiin kyselyloma-
ketta arvioineilta politiikan ammattilaisilta. Puheenjohtajuusulottu-
vuutta mitattiin Likertin 5 -asteikolla, jonka toisessa ääripäässä ovat 
täysin samaa mieltä ja jossain määrin samaa mieltä ja toisessa ääripäässä 
täysin eri mieltä ja jossain määrin eri mieltä olevien vaihtoehdot. Tau-
lukko V.7 kuvaa jäsenten arviot puheenjohtajistaan. Huomattakoon, 
että aineistosta on poistettu varsinaiset puheenjohtajat, koska he olisi-
vat arvioineet itseään. Taulukkoon on tällä kertaa lisätty myös jossain 
määrin ja täysin eri mieltä olevien osuudet, koska jäsenten käsitykset 
jakaantuivat suhteellisen voimakkaasti molemmille suunnille.

17 Barker 2009, s. 54.
18 Barker 2009, s. 61–62.
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TAULUKKO V.7. Jäsenten arviointi puheenjohtajuuden ulottuvuudesta

Väittämät Samaa mieltä Eri mieltä
abs % abs %

1. Puheenjohtaja pyrkii välttämään äänestyksiä 172 47,4 148 40,5
2. Puheenjohtaja auttaa jäseniä yhteisymmärrykseen 

kiistanalaisissa asioissa
268 73,4 38 10,4

3. Puheenjohtaja tuo lautakunnan päätettäväksi kiista-
nalaisia asioita

126 34,5 136 37,3

4. Puheenjohtaja ei ohjaa mielipiteen muodostusta 
lautakunnan päätöksenteossa

183 50,1 121 32,9

5. Puheenjohtaja sallii keskustelun rönsyillä vapaasti 182 49,9 133 36,4
6. Puheenjohtaja pitää tärkeänä, että lautakunta toimii 

mahdollisimman tehokkaasti
239 66,5 59 16,2

7. Puheenjohtaja pitää tärkeänä, että lautakunta päättää 
asioista valmistelun perusteella

229 62,3 63 17,3

8. Puheenjohtaja voi halutessaan ohjata lautakunnan 
päätöksentekoa mielensä mukaan

60 16,4 247 67,7

Puheenjohtajuutta koskevat tulokset ovat kiinnostavia ja pohdintaa 
edellyttäviä. Kokonaisuutena ottaen jäsenet arvioivat puheenjohtajiaan 
suhteellisen myönteisesti, mutta myös kaksijakoisesti. Kolme jäsentä 
neljästä arvostaa sitä, että puheenjohtaja auttaa heitä pääsemään yh-
teisymmärrykseen kiistanalaisista asioista päätettäessä. Vaikka 66 % 
jäsenistä on sitä mieltä, että puheenjohtajan mielestä lautakunnan on 
toimittava tehokkaasti, niin 62 %:n mielestä puheenjohtaja edellyttää 
huolellista valmistelua päätöksenteon pohjaksi. Noin joka toinen jäsen 
on sitä mieltä, että puheenjohtaja ei ohjaa keskustelua, vaan antaa sen 
rönsyillä. Jäsenistä 68 % on sitä mieltä, että puheenjohtaja ei ohjaa pää-
töksentekoa, vaikka hänellä olisi siihen mahdollisuus. Taulukko V.8 
kuvaa puheenjohtajaulottuvuudesta tehdyn faktorianalyysin tulokset.
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TAULUKKO V.8. Kahden faktorin varimax-ratkaisu puheenjohtajuuden ulottuvuudesta

Extraction I II
1. Puheenjohtaja välttää äänestyksiä .501 .677
2. Puheenjohtaja auttaa jäseniä yhteisymmärrykseen 

kiistanalaisissa asioissa
.581 .729

3. Puheenjohtaja tuo lautakunnan päätettäväksi kiistan-
alaisia asioita

.249 .446

4. Puheenjohtaja ei ohjaa mielipiteen muodostusta lauta-
kunnan päätöksenteossa

.405 .629

5. Puheenjohtaja sallii keskustelun rönsyillä vapaasti .304 .544
6. Puheenjohtaja pitää tärkeänä, että lautakunta toimii 

mahdollisimman tehokkaasti
.650 .805

7. Puheenjohtaja pitää tärkeänä, että lautakunta päättää 
asioista valmistelun perusteella

.442 .577

8. Puheenjohtaja voi halutessaan ohjata lautakunnan 
päätöksentekoa mielensä mukaan

.540 .734

Initial Eigenvalues
Cumulative %
Alpha

28.732
28.738

.647

17.150
45.888

.483

Faktorianalyysi tuotti kahden faktorin varimax -ratkaisun, joka kahta 
tekijää lukuun ottamatta tuottaa tilastollisesti hyväksyttävän ratkai-
sun. Nuo kaksi tekijää ovat kolmannen väittämän alhainen kommu-
naliteetti ja toisen faktorin alhainen alpha-arvo. Näistä heikkouksista 
huolimatta faktorianalyysin tulos hyväksytään jatkoanalyysin perus-
taksi. 

Ensimmäiselle faktorille latautui neljä väittämää; puheenjohtaja 
auttaa jäseniä yhteisymmärrykseen kiistanalaisissa asioissa, puheen-
johtaja ei ohjaa mielipiteen muodostusta, puheenjohtaja pitää tärkeänä 
lautakunnan tehokasta toimintaa ja puheenjohtaja korostaa valmis-
telun merkitystä päätöksenteossa. Näiden muuttujien taustalla oleva 
piilomuuttuja voidaan määritellä tehokkaan johtajuuden muuttujaksi, 
koska puheenjohtaja antaa tilaa jäsenille, mutta pitää samalla huolta 
päätöksenteon tehokkuudesta. 

Toiselle faktorille latautui myös neljä väittämää; puheenjohtaja vält-
tää äänestyksiä, puheenjohtaja tuo päätettäväksi kiistanalaisia asioita, 
puheenjohtaja sallii keskustelun rönsyillä ja puheenjohtaja välttää oh-
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jaamasta päätöksentekoa oman mielensä mukaan. Muuttujien taustal-
la oleva piilomuuttuja voidaan siten määritellä sallivan tehokkuuden 
muuttujaksi.

On yllättävää havaita, että kummassakin faktorissa on yhtäläisyys, 
jossa jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon omilla kä-
sityksillään ja viedä siten päätösprosessia eteenpäin. Tehokas puheen-
johtaja on demokraattinen, joka pitää samalla huolta päätöksenteon ja 
kokouskäytäntöjen tehokkuudesta. Sallivat puheenjohtajat tarjoavat 
jäsenille saman demokraattisen mahdollisuuden ja sallivat päätöspro-
sessin edetä omalla painollaan huolehtimatta sen tehokkuudesta. Kun 
molemmille faktoreille latautuneista väittämistä muodostettiin keski-
arvomuuttuja, niiden keskinäinen korrelaatio (.243**) on suhteellisen 
alhainen huolimatta tilastollisesta merkitsevyydestään. Tehokasta ja 
sallivaa puheenjohtajuutta käytetään riippumattomina muuttujina jat-
koanalyysissa. 

Havaintomme puheenjohtajien vaikutuksesta lautakunnan pää-
töksentekoon saa tukea aikaisemmasta tutkimuksesta. Puheenjohtaja 
määrittää lautakunnan päätöksenteon potentiaalin.19 Puheenjohtaja 
on kokouksen taiteellinen johtaja, kapellimestari.20 Puheenjohtajan 
velvollisuudet eivät rajoitu vain lautakunnan kokoukseen, vaan hänen 
tehtävänään on myös pitää huolta siitä, että lautakunnan johtavat virka-
miehet ja hallinto selviytyvät kunnialla tehtävistään.21 Tämä havainto 
ei ole aivan uusi, sillä siihen on jo aikaisemmin kiinnitetty huomiota.22

19 Carver & Oliver 2002, s. 35.
20 Shultz 2001, s. 206–207.
21 Ks. Cadbyry 2002, s. 178.
22 Houle 1960, s. 101.
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5 Lautakunnan vuorovaikutusulottuvuus 
riippumattomana muuttujana

Lautakunta ei muodostu yksilöistä, jotka edistävät ja puolustavat omia 
intressejään toimimalla yksin ja muista riippumatta. Vaikka poliittiset 
ideologiat ja näkemyserot päätettävistä asioista voivat ajoittain erottaa 
heidät toisistaan, heidän on kuitenkin toimittava yhdessä. Lautakunta 
on kollektiivi, jossa toimivien ihmisten on yhdistettävä voimansa pää-
tösten tekemiseksi.23 

Kollektiivina lautakunta on inhimillisen vuorovaikutuksen näyt-
tämö, jolla siihen valitut ihmiset kohtaavat toisensa, prosessoivat kes-
kinäisiä suhteitaan ja harjaantuvat tekemään työtä yhdessä.24 Lauta-
kunnan päätösten arvo riippuu siitä, kuinka hyvin jäsenet pystyvät 
prosessoimaan keskinäisiä suhteitaan.25 Tässä prosessissa jäsenten vä-
lisellä luottamuksella, avoimuudella, rehellisyydellä ja ennustettavalla 
toiminnalla on huomattava merkitys.

Jäsenten välinen myönteinen vuorovaikutus mahdollistaa vaikeiden 
asioiden käsittelyn suhteellisen vähäisillä sosiaalisilla kustannuksilla 
ja minimoi opportunistisen käyttäytymisen ja välistä vetojen toden-
näköisyyttä. Jäsenten välinen kielteinen vuorovaikutus hidastaa pää-
töksentekoa, vaikeuttaa yhteisymmärrykseen pääsemistä ja lisää hyök-
käysten ja vastahyökkäysten todennäköisyyttä. Tätä problematiikkaa 
mitattiin kymmenellä väittämällä ja Likertin 5-asteikolla, jonka toises-
sa ääripäässä ovat täysin samaa mieltä ja jossain määrin samaa mieltä ja 
toisessa ääripäässä täysin eri mieltä ja jossain määrin eri mieltä olevat 
vaihtoehdot. Taulukko V.9 kuvaa tuloksen, jossa väittämät on laitettu 
paremmuusjärjestykseen.

23 Houle 1960, s. 12.
24 Coulson-Thomas 1993, s. 29–30.
25 Ghostal & Bartlett 1997, s. 142–143.
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TAULUKKO V.9. Lautakuntien vuorovaikutusulottuvuutta mittaavat väittämät (jossain 
määrin ja täysin samaa mieltä olevien osuudet)

Muuttujat abs %
1. Jäsenet ovat kokemuksen mukaan rehellisiä toisilleen 323 81.7
2. Jäsenet kunnioittavat kokemuksen mukaan toisiaan poliittisista 

eroista huolimatta
321 81.2

3. Jäsenet toimivat kokemuksen mukaan ennustettavasti 300 76.0
4. Jäsenet ovat kokemuksen mukaan avoimia toisilleen 290 73.4
5. Jäsenet eivät paljasta luottamuksellisia keskusteluita 262 66.3
6. Jäsenet luottavat toisiinsa 255 64.6
7. Jäsenet luottavat toisilleen antamiinsa lupauksiin 253 64.1
8. Jäsenet kertovat toisilleen kaiken olennaisen tiedon 239 60.5
9. Jäsenet puhuvat totta, vaikka se olisi heille epäedullista 218 55.2
10. Jäsenet puolustavat kokemuksen mukaan toisiaan lautakunnan 

ulkopuolella
158 40.0

Keskimäärin 66.3

Kokonaisuutena tarkastellen lautakuntien vuorovaikutusulottuvuus 
näyttäisi olevan suhteellisen vahvaa. Kahdeksan jäsentä kymmenestä 
on sitä mieltä, että he ovat rehellisiä toisilleen ja että he kunnioittavat 
toisiaan huolimatta poliittisista eroistaan. Seitsemän jäsentä kymme-
nestä on sitä mieltä, että he käyttäytyvät ennustettavasti ja ovat avoimia 
toisilleen asioiden käsittelyssä. 

Kuusi vastaajaa kymmenestä on sitä mieltä, että he eivät paljasta 
luottamuksellisia keskusteluita, pitävät toisilleen antamansa lupaukset, 
kertovat toisilleen kaiken olennaisen tiedon päätöksiinsä vaikuttavista 
asioista ja luottavat toisiinsa. Joka toisen jäsenen mielestä he puhuvat 
totta, vaikka se olisi heille epäedullista. Ainoa asia, jota lautakuntien 
jäsenet eivät oikein usko, on, missä määrin he puolustavat toisiaan lau-
takunnan kokousten välillä ja ulkopuolella. Ainoastaan 40 % heistä 
ajattelee tällä tavoin. Havainnot eivät tue sitä usein kuultua käsitystä, 
jonka mukaan poliittiset päättäjät riitelevät keskenään ja kampittavat 
toisiaan. Näitä havaintoja voidaan pitää myönteisinä ja ne pakottavat 
arvioimaan uudelleen paikallispoliitikkojen ammattitaitoa ja profiilia.
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Vuorovaikutusulottuvuutta mittaavista väittämistä tehty fakto-
rianalyysi tuotti tulokseksi kahden faktorin varimax-ratkaisun. Väit-
tämien kommunaliteetit ovat riittävän suuria ja pääkomponentit se-
littävät 63 % muuttujien välisestä vaihtelusta. Väittämät latautuivat 
voimakkaasti vain yhdelle faktorille ja alpha-arvo tukee tulosta.

TAULUKKO V.10. Kahden faktorin varimax-ratkaisu vuorovaikutusulottuvuudesta

Extraction II III
1. Jäsenet ovat kokemuksen mukaan rehellisiä 

toisilleen
.679 .742

2. Jäsenet ovat kokemuksen mukaan avoimia 
toisilleen

.705 .777

3. Jäsenet toimivat kokemuksen mukaan ennustet-
tavasti

.508 .626

4. Jäsenet kunnioittavat kokemuksen mukaan 
toisiaan poliittisista eroista huolimatta

.559 .708

5. Jäsenet puolustavat kokemuksen mukaan toisiaan 
lautakunnan ulkopuolella

.506 .645

6. Jäsenet luottavat toisiinsa .722 .485
7. Jäsenet kertovat toisilleen kaiken olennaisen .660 .513
8. Jäsenet eivät paljasta luottamuksellisia keskus-

teluita
.610 .779

9. Jäsenet puhuvat totta, vaikka se olisi heille 
epäedullista

.721 .786

10. Jäsenet voivat luottaa toisilleen antamiinsa 
lupauksiin

.649 .708

Initial Eigenvalues
Cumulative %
Alpha

51.102
51.1
.780

12.089
63.2
.847

Ensimmäiselle faktorille latautui viisi väittämää, joista kolme ensim-
mäistä mittaa jäsenten välistä rehellisyyttä ja avoimuutta ja ennustet-
tavaa käyttäytymistä. Neljäs muuttuja mittaa jäsenten poliittisista nä-
kemyksistä riippumatonta keskinäistä kunnioitusta. Viides väittämä 
mittaa sitä, missä määrin jäsenet puolustavat toisiaan kokousten ulko-
puolella. Näiden muuttujien taustalla oleva piilomuuttuja on mahdol-
lista luotettavasti määritellä käyttäytymisen varmuuden muuttujaksi. 
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Tätä varmuutta jäsenet odottavat toisiltaan, kun he päättävät poliitti-
sesti ja ideologisesti vaikeista, monimutkaisista ja kuntayhteisön raken-
teeseen ja toimintaan syvästi vaikuttavista asioista.

Toiselle faktorille latautui myös viisi väittämää. Ensimmäinen väit-
tämä mittaa jäsenten keskinäistä luottamusta. Toinen väittämä mittaa 
kertovatko jäsenet toisilleen päätöksiin vaikuttavan kaiken olennaisen 
tiedon. Kolmas väittämä mittaa jäsenten kykyä olla paljastamatta lau-
takunnassa puhuttuja asioita. Neljäs väittämä mittaa puhuvatko jäse-
net toisilleen totta, vaikka se olisi heille epäedullista. Viides väittämä 
kuvaa jäsenten luottamusta keskinäisiin lupauksiin. Näiden väittämien 
taustalla oleva piilomuuttuja voidaan yksiselitteisesti määritellä luotta-
muksen muuttujaksi.

Vuorovaikutuksen kahta ulottuvuutta käyttäytymisen varmuutta ja 
luot tamusta käytetään riippumattomana muuttujana jatkoanalyysissa. 
Tämä havainto saa tukea aikaisemmasta tutkimuksesta. Vuorovaiku-
tusta tarvitaan ihmisten välisten suhteiden luomiseksi, keskustelu-
yhteyk sien avaamiseksi ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi.26 
Myön teinen vuorovaikutus aktivoi ihmisten tietoisuutta ja vahvistaa 
motivaatiota.27 Vuorovaikutus lisää jäsenten halua tunnistaa ja työstää 
älykkäitä ratkaisuja.28

6 Kulttuurillinen ulottuvuus riippumattomana muuttujana

Jokaisella lautakunnalla on oma kulttuurillinen perustansa, jonka va-
rassa se toimii. Tämä perusta on yleensä kehittynyt ajan myötä ja se 
ohjaa huomaamatta jäsenten käyttäytymistä ja yhteistyötä. Kun ihmi-
set valitaan jäseniksi lautakuntiin, he todennäköisesti omaksuvat kysy-
mättä niiden sisäisen kulttuurin.

26 Kilpi 2001, s. 167.
27 Stacey 2005, s. 83.
28 Virtanen & Stenvall 2014, s. 120.
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On mahdollista, että saman kaupungin lautakunnilla voi olla toisis-
taan jossain määrin poikkeava kulttuurillinen ulottuvuus.29 Kulttuuri 
on jaettua, kun jäsenet toimivat sen mukaan asettamatta sitä kyseen-
alaiseksi. He voivat myös kiistää kulttuurin merkityksen asettamalla 
sen käyttäytymistä ohjaavat olettamukset kyseenalaisiksi. Jäsenten 
käyttäytyminen ilmentää lautakunnan kulttuuria.30 

Mittasimme lautakuntien kulttuurillista ulottuvuutta seitsemällä 
väittämällä Osgoodin 5-portaista asteikkoa käyttäen siten, että astei-
kon ääripäinä ovat vastakkaiset adjektiivit. Lautakuntien kulttuuria 
mittaavia adjektiiveja mitattiin vasemmalta (1) oikealle (5). Vastausten 
keskiarvot on merkitty oikeanpuoleisen adjektiivin perään. 

Rajoittava Salliva: X = 4,3
Muodollinen Vapaamuotoinen: X = 3,7
Tehokas Luova: X = 3,0
Päätösehdotukseen pitäytyvä Uusia näkökulmia avaava: X = 3,0
Poliittisia kantoja noudattava Poliittisia kantoja ylittävä: X = 3,2
Enemmistön sanelema Kaikkien kantoja kuunteleva: X = 3,3
Virallinen Epävirallinen: X = 3,0

Keskiarvojen perusteella jäsenet arvioivat suhteellisen myönteisesti 
lautakunnan kulttuurillista ulottuvuutta. Lautakuntien kokoukset 
ovat pääsääntöisesti vapaamuotoisia ja sallivia. Kokouksissa kuunnel-
laan kaikkien kantoja, etsitään poliittisia kantoja ylittäviä ratkaisuja ja 
avataan uusia näkökulmia. Kokousten luonne on myös luova ja epävi-
rallinen. Kulttuurillisen ulottuvuuden tulokset näyttäisivät tukevan 
puheenjohtajuusulottuvuudesta saatuja tuloksia. 

Koska faktorianalyysi ei tuottanut hyväksyttävää tulosta kulttuuril-
lista ulottuvuutta mittaavista väittämistä, niistä laskettiin Cronbachin 
alpha, jonka tulos on .803. Se kertoo, että väittämät mittaavat samaa 
ulottuvuutta ja että sitä voidaan hyväksyttävästi käyttää riippumat-

29 Hatch with Cunliffe 2006, s. 175.
30 Kakabadse & Bank & Vinnicombe 2005, s. 188.
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tomana muuttujana jatkoanalyysissa. Aikaisemmat tutkimustulokset 
tukevat tätä käsitystä. 

Kulttuurillinen ulottuvuus on voimakkaasti osallistumista päätök-
sentekoon vahvistava tai heikentävä tekijä.31 Myönteisesti vaikuttava 
kulttuuri on välttämätön edellytys tulokselliselle päätöksenteolle.32 
Kulttuuri luo yhteistä identiteettiä, vahvistaa sitoutumista ja yhteisten 
pelisääntöjen kunnioitusta.33 Kulttuurillisen ulottuvuuden heikkou-
det ja ristiriitaisuudet heikentävät lautakunnan päätöksenteon tehok-
kuutta.34

7 Neuvottelu-ulottuvuus riippumattomana muuttujana 

Päätöksenteko lautakunnassa on neuvottelua, jonka avulla jäsenet aja-
vat omia tavoitteitaan ja vastustavat muiden suunnitelmia. Neuvotte-
lu-ulottuvuus voi olla huomaamatonta ja rauhanomaista, mutta myös 
äänekästä ja riitaisaa. Se on prosessi, jossa eri asioiden keskinäistä pai-
navuutta arvotetaan ja verrataan keskenään. Vaikka on tapana ajatella, 
että kaikista asioista on mahdollista neuvotella, asia ei välttämättä ole 
kuitenkaan niin.35

Neuvottelu-ulottuvuus on ajassa tapahtuva oppimisprosessi. On il-
meistä, että jotkut jäsenet ovat muita taitavampia käyttämään neuvot-
telu-ulottuvuutta ja siksi myös tuloksellisempia huolimatta poliittisten 
resurssien vähäisyydestään.36 Kyselylomaketta arvioineiden politiikan 
ammattilaisten neuvon mukaan emme mitanneet spesifejä neuvottelu-
tekniikoita vaan mittasimme niiden sijasta seitsemää käyttäytymisen 
tapaa. Tukeuduimme Likertin 5 -asteikkoon, jossa toisessa ääripäässä 

31 Ks. esim. March & Simon 1993, s. 88.
32 Hamel 2007, s. 243–245.
33 Lämsä & Hautala 2005, s. 179.
34 Burns 2005, s. 9. 
35 Oliver 2009, s. 44–45. 
36 Tästä problematiikasta ks. erityisesti Edmüller & Wilhelm 2012, Scharlay & Rossié 
2012 ja Oliver 2009. 
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olivat hyvin usein ja melko usein ja toisessa ääripäässä melko harvoin ja 
hyvin harvoin vastausvaihtoehdot. 

TAULUKKO V.11. Neuvottelutekniikat lautakuntien päätöksenteossa (hyvin usein ja 
melko usein vastausvaihtoehtojen osuudet)

Väittämät Abs %
1. Jäsenet yrittävät päästä aidosti yksimielisyyteen päätettävistä 

asioista
335 84,8

2. Jäsenet yrittävät aidosti ymmärtää toistensa näkökantoja 299 75,6
3. Jäsenet pitävät tiukasti kiinni omista mielipiteistään 227 57,5
4. Jäsenet pitävät johdonmukaisesti kiinni oman puolueensa kannan-

otoista
204 51,6

5. Jäsenet kuuntelevat toisiaan huonosti 44 11,1
6. Jäsenet vähättelevät tahallaan toistensa mielipiteitä 34 8,6
7. Jäsenet ymmärtävät tahallaan väärin toistensa mielipiteet 24 6,1

Taulukossa V.11 väittämät on laitettu niiden käyttötavan useuden mu-
kaan paremmuusjärjestykseen. Taulukon V.11 kuva neuvottelu-ulottu-
vuudesta on suhteellisen selkeä. Jäsenten selvän enemmistön mukaan 
he yrittävät päästä yksimielisyyteen päätettävistä asioista. Tässä tar-
koituksessa he yrittävät ymmärtää toistensa näkökantoja. Samalla he 
kuitenkin tuntuvat pitävän kiinni omista mielipiteistään ja oman puo-
lueen sa kannanotoista. Jälkimmäisellä kannalla on joka toinen vastaa-
ja.

Tulos on jossain määrin paradoksaalinen! Kuinka jäsenet voivat 
päästä heitä yhteisesti tyydyttävään tulokseen, kun he pitävät kiinni 
omista lähtökohdistaan? Yksi ratkaisu voi löytyä katalyyttisesta dialo-
gista. 

Noin joka kymmenennen jäsenen kuva neuvottelutekniikoiden 
käytöstä on kriittinen. Heidän mielestään jäsenet kuuntelevat toisiaan 
huonosti, vähättelevät ja ymmärtävät tahallaan väärin toistensa mieli-
piteitä. Yllättävintä lienee se, että tällä tavalla ajattelevia on kuitenkin 
suhteellisen vähän. Tätä problematiikkaa koskeva faktorianalyysi tuot-
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ti tulokseksi kolmen faktorin varimax -ratkaisun tilastollisesti hyväk-
syttävän tuloksen. 

TAULUKKO V.12. Kolmen faktorin varimax -ratkaisu neuvottelu-ulottuvuudesta

Extraction I II III
1. Jäsenet pitävät kiinni omista mielipi-

teistään
.730 .833

2. Jäsenet pitävät kiinni puolueittensa 
mielipiteistä

.719 .811

3. Jäsenet vähättelevät toistensa 
mielipiteitä

.786 .862

4. Jäsenet ymmärtävät tahallaan väärin 
toisensa

.798 .879

5. Jäsenet kuuntelevat toisiaan huonosti .719 .831
6. Jäsenet yrittävät ymmärtää toistensa 

mielipiteitä
.761 .853

7. Jäsenet tavoittelevat yksimielisyyttä .743 .856
Initial Eigenvalues
Cumulative %
Alpha

39.529
39,5
.577

19.929
59,5
.846

15.638
75,6
.667

Ensimmäiselle faktorille latautui kolme muuttujaa; jäsenet vähättele-
vät toistensa mielipiteitä, jäsenet ymmärtävät tahallaan toisensa väärin 
ja jäsenet kuuntelevat huonosti toisiaan. Näiden kolmen väittämän 
taustalla oleva piilomuuttuja voidaan määritellä haastavan neuvottelu-
tekniikan muuttujaksi, jonka tarkoituksena voi olla joko vaikeuttaa yh-
teisymmärrykseen pääsyä tai pakottaa eri mieltä olevat selkeyttämään 
käsityksiään.

Toiselle faktorille latautui kaksi väittämää. Ne mittaavat jäsenten 
halua ymmärtää toistensa mielipiteitä ja halua tavoitella yksimielisyyt-
tä päätöksenteossa. Näiden väittämien taustalla oleva piilomuuttuja 
voidaan osuvasti määritellä yhteisymmärryksen neuvottelutekniikan 
muuttujaksi.

Kolmannelle faktorille latautui jälleen kaksi muuttujaa, jotka mit-
taavat jäsenten halua pitää kiinni omista ja oman puolueensa mielipi-
teistä. Ne mittaavat selvästi tiukkaa poliittista ulottuvuutta ja siksi nii-
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den taustalla oleva piilomuuttuja voidaan käsitteellistää dogmaattisen 
neuvottelutekniikan muuttujaksi.

Edellä käsitellyn perusteella kolmea neuvottelutekniikan faktoria 
voidaan käyttää riippumattomina muuttujina jatkoanalyyseissa, kun 
faktoreille latautuneista muuttujista muodostetaan keskiarvomuuttuja. 
Tukea tälle havainnolle löytyy aikaisemmasta tutkimuksesta. Neuvot-
telutekniikat ovat olennainen osa kokouskäytäntöä huolimatta siitä, 
että niihin ei aina osata kiinnittää huomiota.37 Neuvottelutekniikat 
selittävät osan päättäjien onnistumisesta ja tuloksellisuudesta.38 Jäsen-
ten valitsemalla neuvottelutekniikalla on omat seurauksensa, koska 
esimerkiksi hyökkäävään tyyliin reagoidaan eri tavoin kuin pyrkimyk-
seen rakentaa yhteistä maaperää.39

8 Yhteenveto riippumattomia muuttujia 
koskevasta analyysista

Olemme edellä analysoineet tilastollisesti seitsemän riippumatonta 
taustamuuttujaamme. Analyysimme mukaan kolme riippumatonta 
muuttujaa ovat yksiulotteisia, nimittäin strateginen ulottuvuus, raken-
teellinen ulottuvuus ja kulttuurillinen ulottuvuus. Neljässä riippumat-
tomassa muuttujassa voitiin tunnistaa erilaisia ulottuvuuksia. 

Valmistelu-ulottuvuus jakaantui valmistelun seurannaksi ja val-
mistelun ammattitaidon ulottuvuuksiksi. Puheenjohtajaulottuvuus 
jakaantui tehokkaan johtajuuden ja sallivan johtajuuden ulottuvuuk-
siksi. Vuorovaikutusulottuvuus jakaantui käyttäytymisen varmuuden 
ja luottamuksen ulottuvuuksiksi. Neuvottelu-ulottuvuudessa tunnis-
tettiin haastava neuvottelutekniikka, yhteisymmärrystä tavoitteleva 
neuvottelutekniikka ja dogmaattinen neuvottelutekniikka. Seuraava 

37 Edmüller & Wilhelm 2012.
38 Oliver 2009.
39 Eisaguirre 2002.
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listaus kokoaa pääkäsitteet niistä tilastollisesti johdettuine alakäsittei-
neen:

1. Strateginen ulottuvuus
2. Rakenteellinen ulottuvuus
3. Valmistelu-ulottuvuus:

3.1. Valmistelun seurannan muuttuja
3.2. Valmistelun ammattitaidon muuttuja

4. Puheenjohtajuusulottuvuus:
4.1. Tehokkaan johtajuuden muuttuja
4.2. Sallivan johtajuuden muuttuja

5 Vuorovaikutusulottuvuus:
5.1. Käyttäytymisen varmuuden muuttuja
5.2. Luottamuksen muuttuja

6. Kulttuurillinen ulottuvuus
7. Neuvottelu-ulottuvuus:

7.1. Haastavan neuvottelutekniikan muuttuja
7.2. Yhteisymmärryksen neuvottelutekniikan muuttuja
7.3. Dogmaattisen neuvottelutekniikan muuttuja

Muutetaan seuraavaksi käsitteet keskiarvomuuttujiksi jatkoanalyysin 
mahdollistamiseksi. Keskiarvoja tulkittaessa on muistettava, että mit-
taustavasta johtuen pieni keskiarvo kuvaa ulottuvuuksien vahvuutta ja 
korkea keskiarvo niiden heikkoutta. Poikkeuksen tästä säännöstä teki 
kulttuurillisen ulottuvuuden mittaaminen, mutta se muutettiin vas-
taamaan muiden keskiarvomuuttujien logiikkaa. Taulukko V.13 kuvaa 
tulokset.
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TAULUKKO V.13. Keskiarvomuuttujien tunnusluvut (riippumattomat muuttujat)

 Keskiarvomuuttujien tunnusluvut
Keskiarvo Keskihajonta Kolmogorov-Smirnov

1. Strateginen ulottuvuus 2,32 0,97 .000
2. Rakenteellinen ulottuvuus 2,14 0,74 .000
3. Valmistelu-ulottuvuus:

3.1. Valmistelun seuranta
3.2. Valmistelun ammattitaito

2,28
2,28

0,94
0,80

.000

.000
4. Puheenjohtajaulottuvuus:

4.1. Tehokas puheenjohtaja
4.2. Salliva puheenjohtaja

2,33
2,81

0,74
0,81

.000

.000
5. Vuorovaikutusulottuvuus:

5.1. Käyttäytymisen varmuus
5.2. Luottamus

2,17
2,38

0,65
0,80

.000

.001
6. Kulttuurillinen ulottuvuus 1,62 0,73 .000
7. Neuvottelu-ulottuvuus:

7.1. Haastava tekniikka
7.2. Yhteisymmärryksen tekniikka
7.3. Dogmaattinen tekniikka

2,77
2,45
2,27

0,81
0,92
0,88

.001

.001

.000

Keskiarvomuuttujien perusteella kaikki ulottuvuudet ovat suhteellisen 
vahvoja. Erityisen vahvoja ulottuvuuksia ovat kulttuurillinen ulottu-
vuus, rakenteellinen ulottuvuus ja vuorovaikutusulottuvuudesta käyt-
täytymisen varmuus. Näistä kulttuurillinen ulottuvuus on kaikkein 
vahvin, kun taas haastava neuvottelukulttuuri on kaikkein heikoin 
lautakunnissa.

Katalyyttinen keskustelu, väittely ja dialogi eivät tapahdu tyhjiös-
sä, vaan monien erilaisten ulottuvuuksien vaikutusten kentässä ja nii-
den vaikutuksen alaisina. Näiden ulottuvuuksien vahvuudet saattavat 
samanaikaisesti vaihdella huomattavasti. Kun kysymys on erityisesti 
suurten kaupunkien lautakunnista, tunnistetuista ulottuvuuksista 
muodostuu tietynlaisia institutionaalisia tekijöitä, joille ovat tunnus-
omaisia vakaus, vahvuus, ennustettavuus ja vaikuttavuus. Suurten kau-
punkien organisaatioissa tällaisilla tekijöillä on huomattava vaikutus 
yksittäisiin ihmisiin ja ryhmiin.
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On vielä paikallaan koota edellä suoritetusta tarkastelusta keskei-
simmät johtopäätökset, jotka valottavat lautakuntien sisäistä elämää. 
Ensimmäisen päätelmän mukaan lautakunnilla on kaupungeissaan 
vahva strateginen asema, joka motivoi jäseniä tekemään työnsä mah-
dollisimman hyvin. Kääntäen lautakunnan hauras strateginen asema 
vähentää lautakunnan auktoriteettia ja näkyvyyttä ja jäsenten motivaa-
tiota toimia sen puolesta.

Toiseksi voitiin havaita, että lautakunnilla on vahva hallinnollinen 
asema kaupunkiorganisaatiossa. Havainto on tärkeä, koska organisaa-
tio määrittää lautakuntien toiminnan ja saavutukset. Tässä on kysymys 
siitä, että lautakunta ei onnistu tehtävässään strategisesta asemastaan 
huolimatta, jos hallinnollinen rakenne ei sitä riittävästi tue. Koska ei 
ole olemassa yhtä ainutta oikeaa hallinnollista rakennetta, kaupunkien 
on luonnollista kokeilla erilaisia rakenteellisia ratkaisuja. 

Kolmannen havainnon mukaan lautakunnissa poliittiset ja hallin-
nolliset johtajat toimivat hyvässä ja läheisessä yhteistyössä keskenään 
alkaen aina asian vireille tulosta ja jatkuen valmistelun etenemiseen. 
Koska valmistelua ohjaava ongelman määrittely on poliittisesti erittäin 
tärkeä, on luonnollista, että jäsenet ovat siitä kiinnostuneita. Tämä 
tarkoittaa, että lautakunnissa käydään sisäistä poliittista harkintaa (de-
liberation) poliitikkojen ja valmistelijoiden välillä. 

Neljäs havainto korostaa puheenjohtajien merkitystä lautakunnan 
päätöksenteossa. Jäsenten arvion mukaan puheenjohtajat toimivat 
pääsääntöisesti hyvin demokraattisesti antamalla heidän sanoa sanot-
tavansa ja ohjata päätösprosessin kulkua. Puheenjohtajat eroavat vain 
siinä, missä määrin he pitävät huolta päätöksenteon tehokkuudesta. 
Puheenjohtajat eivät dominoi päätösprosessia, vaan selkeyttävät vaikei-
ta tilanteita, tavoittelevat yhteisymmärrystä ja välttävät äänestyksiä. 

Viidennen havainnon mukaan jäsenten vuorovaikutus on suhteel-
lisen terveellä ja vahvalla pohjalla. Tulos ei vastaa sitä usein kuultua 
käsitystä, jonka mukaan poliitikot riitelevät keskenään saamatta mi-
tään aikaiseksi. Aineistomme perusteella lautakuntien jäsenet ovat 
ihmissuhteiden ammattilaisia, jotka pystyvät luottamaan toisiinsa ja 
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käyttäytymään ennustettavasti. Havaintoa voidaan pitää tärkeänä siitä 
liian vähälle huomiolle jääneestä näkökulmasta, jonka mukaan arvoa 
luova päätöksenteko selittyy päättäjien välisellä toimivalla vuorovaiku-
tuksella. Jos päättäjien välinen vuorovaikutus on huonoa, päätöksiä on 
vaikea saada aikaiseksi.

Kuudes havainto on se, että lautakuntien kulttuurillinen ulottu-
vuus, jonka varassa jäsenet toimivat, on pääsääntöisesti mahdollistava ja 
salliva. Kärjistäen ilmaistuna lautakuntien kulttuurillinen ulottuvuus 
vastaa sekä McGregorin Y-teoriaa että tulkinnallista organisaatioteo-
riaa. Lautakuntien kokouksissa on sallittua tarkastella asioita erilaisista 
näkökulmista ja etsiä uusia ratkaisuja sen sijaan, että pitäydyttäisiin tiu-
kasti päätösehdotukseen. 

Viimeisen havainnon mukaan jäsenet tukeutuvat ainakin kolmeen 
erilaiseen neuvottelutekniikkaan lautakuntien päätöksenteossa. He 
käyttävät niitä tavoitteellisesti ja tiedostamatta. Neuvottelutekniikoi-
den käyttö on opittua. He käyttävät sitä tekniikkaa, joka on ennenkin 
auttanut heitä pääsemään tavoitteisiinsa. Tästä huolimatta he voivat eri 
tilanteissa käyttää erilaisia tekniikoita. 

Havaintomme tarjoavat suhteellisen myönteisen kuvan suurten 
kaupunkien lautakuntien toiminnasta. Se on jossain määrin ristirii-
dassa sen yleisen käsityksen kanssa, jonka mukaan kuntien toiminta 
on byrokraattista, suhteellisen vähäpätöisiin asioihin keskittyvää, tuh-
lailevaa, ristiriitaista ja menoja lisäävää. Tältä pohjalta on mahdollista 
ajatella, että ulkopuolisten voimien on uudistettava kuntia, koska ne 
eivät itse siihen kykene.

Voiko havaintoihimme luottaa? Olemmeko sittenkin väärässä joh-
topäätöstemme kanssa? Olemme hankkineet aineistomme kuuden 
suurimman kaupungin lautakuntien luottamushenkilöiltä kysely-
lomakkeella, jolloin siinä on vähintään kaksi systemaattisen virheen 
mahdollisuutta. Ne ovat kyselylomake sanamuotoineen ja vastaus-
vaihto ehtoineen ja vastausten tarkoitushakuisuus. 

On hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, että lomake tarjosi vas-
taajille valittavaksi sekä myönteisen että kielteisen vaihtoehdon. Jäljelle 
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jää siis toinen vaihtoehto, vastausten tarkoitushakuisuus. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että vastaajat ovat valinneet kysymyksistä vaihtoehdon, joka 
ei vastaa todellisuutta, mutta tarjoaa myönteisen kuvan heidän insti-
tuutiostaan. Vasta-argumentin mukaan lautakuntien luottamushenki-
löt ovat kokeneita ja rehellisiä ammattilaisia, joilla ei ole tarvetta väistää 
todellisuutta eikä pelata. Jos heidän käsityksiinsä ei voida luottaa, ke-
nen käsityksiin sitten on mahdollista luottaa. 
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1 Katalyyttiseen keskusteluun vaikuttavat tekijät

Katalyyttinen keskustelu on päätettävää asiaa avaavaa, selkeyttävää ja 
kiteyttävää. Avaamisen avulla on mahdollista tuoda esille uusia näkö-
kulmia, tulkintoja ja mahdollisuuksia, jotka potentiaalisesti rikastutta-
vat päätösvaihtoehtoa.1 Selkeyttäminen on ymmärryksen hankkimista 
keskustelussa esitetyistä ideoista.2 Kiteyttäminen on ehdollisten prio ri-
sointien esittämistä ja viestintää toivotuista ja epätoivotuista kannan-
otoista.3 Lautakunnan jäsenten koulutus, ammattitaito ja kokemus 
ovat näitä prosesseja mahdollistavia, mutta myös rajoittavia tekijöitä. 

Aloitetaan tarkastelu katalyyttiseen keskusteluun vaikuttavista te-
kijöistä. Jokainen institutionaalinen riippumaton muuttujaa korreloi 
tilastollisesti merkitsevästi katalyyttiseen keskusteluun. Voimakkaim-
min katalyyttiseen keskusteluun korreloivat strateginen ulottuvuus, 
rakenteellinen ulottuvuus ja valmistelu-ulottuvuudesta valmistelun 
seuranta ja valmistelun ammattitaito. Lisäksi vuorovaikutusulottuvuu-
desta katalyyttiseen keskusteluun korreloi hyvin vahvasti luottamus.

1 Tätä prosessia Miettinen ja Torkki (2008, s. 37) kutsuvat periaatteelliseksi eettisyydeksi, 
joka takaa keskustelun mielekkyyden kaikille osallistujille.
2 Ks. Weick 1995, s. 4–5.
3 Tästä problematiikasta ks. Weick 1995, s. 185.

VI
YHTEYKSIEN ETSIMINEN



119Katalyyttinen puhe lautakunnissa

Korrelaatioanalyysin mukaan puheenjohtajuusulottuvuudella on 
merkitystä katalyyttiselle keskustelulle, mutta se ei ole niin vahvaa kuin 
ennakoitiin. Määrätietoinen puheenjohtajuus korreloi katalyyttiseen 
keskusteluun voimakkaammin kuin salliva puheenjohtajuus. Kulttuu-
rillinen ulottuvuus korreloi odotettua heikommin katalyyttiseen kes-
kusteluun. Tietynlaisena yllätyksenä voidaan pitää sitä, että haastava 
neuvottelutekniikka korreloi katalyyttiseen keskusteluun hiukan voi-
makkaammin kuin yhteisymmärryksen ja dogmaattisuuden tekniikat. 
Taulukko VI.1 kuvaa riippumattomien muuttujien yhteydet katalyyt-
tiseen keskusteluun.

TAULUKKO VI.1. Katalyyttisen keskustelun ja institutionaalisten tekijöiden väliset 
korrelaatiot

Katalysoiva keskustelu
1. Strateginen ulottuvuus .509**
2. Rakenteellinen ulottuvuus .340**
3. Valmistelu-ulottuvuus:

3.1. Valmistelun seuranta
3.2. Valmistelun ammattitaito

.336**

.364**
4. Puheenjohtajaulottuvuus:

4.1. Tehokas puheenjohtajuus
4.2. Salliva puheenjohtajuus

.262**

.109*
5. Vuorovaikutusulottuvuus:

5.1. Käyttäytymisen varmuus
5.2. Luottamus

.260**

.396**
6. Kulttuurillinen ulottuvuus .184**
7. Neuvottelu-ulottuvuus:

7.1. Haastava tekniikka
7.2. Yhteisymmärryksen tekniikka
7.3. Dogmaattinen tekniikka

.229**

.122*

.153**

** Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,01 tasolla (2-tailed)
* Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,05 tasolla (2-tailed)

Regressioanalyysi tarjoaa korrelaatioanalyysia pidemmälle menevän 
mahdollisuuden tunnistaa katalyyttiseen keskusteluun vaikuttavia te-
kijöitä. Analyysitavaksi valittiin askeltava regressioanalyysi, jonka idea-
na on ottaa valittujen muuttujien joukosta pois yksi kerrallaan selitys-
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voimaltaan heikoimmat tekijät, jolloin jäljelle jäävät selitysvoimaltaan 
tilastollisesti merkitsevät muuttujat. Menetelmää on kritisoitu, koska 
se voi toimia liian mekaanisesti ja pudottaa pois selitettävän ilmiön 
kannalta tärkeitä muuttujia.

Taulukon VI.2 mukaan askeltava regressioanalyysi nosti esille nel-
jä riippumatonta muuttujaa kahdestatoista. Taulussa R-sarake kertoo 
selittävien muuttujien muodostaman muuttujajoukon ja selitettävän 
muuttujan välisen yhteiskorrelaation. Vastaavasti R Square kertoo 
kuinka monta prosenttia muuttujat yhdessä selittävät katalyyttisesta 
keskustelusta. Tässä tapauksessa tämä selitysprosentti on 35 eli tulos-
ta voidaan pitää suhteellisen hyvänä. Otoskoolla ja selittäjien määrällä 
korjattu Adjusted R Square on yleensä pienempi kuin korjaamaton.4

TAULUKKO VI.2. Askeltava regressioanalyysi katalyyttisesta keskustelusta

Malli R R Square Adjusted
R Square

Sig. 
F Change 

1. Strateginen ulottuvuus .509 .259 .257 .000
2. Luottamus vuorovaikutuksessa .551 .304 .300 .000
3. Haastava neuvottelutekniikka .567 .322 .316 .002
4. Valmistelun ammattitaito .579 .355 .328 .006

Lautakunnan strateginen ulottuvuus muodostaa selittävän mallin 
perustan ja se selittää yksin 26 % katalyyttisesta keskustelusta. Tulos 
vastaa teoreettista pohdintaa, jonka mukaan vahva strateginen ulottu-
vuus on jäseniä motivoiva tekijä. Kun malliin lisätään jäsenten välinen 
luottamus, se lisää selitysastetta 4,5 %. Tältäkin osin tulos on ymmär-
rettävä. Luottamus rohkaisee tuomaan esille keskeneräisiä, vajavaisesti 
harkittuja ja hypoteettisia näkemyksiä. 

Kolmas malliin valikoitunut muuttuja on haastava neuvottelutek-
niikka, joka lisää mallin selitysastetta vain 1,8 %. Vaikka sen valikoi-
tuminen tuntuu ensi katsannolta oudolta, sitä se ei kuitenkaan ole. 

4 ANOVA-taulussa kaikki sig. arvot ovat nollia, joka tarkoittaa, että jokainen neljästä 
malliin valikoituneesta muuttujasta on tilastollisesti merkitsevä.
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Poikkeavat näkökulmat, yllättävät mielipiteet, haastaminen ja kyseen-
alaistaminen pakottavat jäseniä jatkamaan keskustelua ja selkeyttä-
mään omia käsityksiään. Vaikka haastaminen voi vähentää halua jatkaa 
keskustelua, se voi myös toimia toisinpäin luottamuksen ilmapiirissä.5 
Viimeisin malliin valikoitunut muuttuja on valmistelun ammattitaito, 
joka lisää mallin selitysastetta 3,3 %. Tämä tarkoittaa, että ammattitai-
toiset valmistelijat pystyvät tarjoamaan jäsenille katalyyttista keskuste-
lua aktivoivan, myönteisesti vaikuttavan virikeympäristön. Kuvio VI.1 
tiivistää edellä sanotun syy- ja seuraussuhteiden ketjuksi. 

Yhteenvetona edellä suoritetusta tarkastelusta voidaan todeta, että 
katalyyttista keskustelua lautakunnissa voidaan edistää vahvistamalla 
strategista ulottuvuutta, jäsenten välistä luottamusta, valmistelijoiden 
ammattitaitoa ja myönteisyyttä ylläpitävää haastavaa neuvottelutek-
niikkaa. Katalyyttisen keskustelun edistämiseksi näiden tekijöiden 
vaikuttavuutta voidaan vahvistaa monin tavoin. 

Strategiseen ulottuvuuteen voidaan vaikuttaa siten, että lautakun-
ta tarkastelee säännöllisesti strategiansa toimivuutta, tuloksia ja siihen 
vaikuttavia voimia. Tätä kutsutaan strategisia innovaatioita6 tuottavak-

5 Tästä problematiikasta ks. Adelswärd 1999, s. 71.
6 Burns 2005, s. 259.

KUVIO VI.1. Katalyyttiseen keskusteluun vaikuttavat tekijät
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si strategiseksi herkkyydeksi7. Lautakunta voi tarkastella strate giaansa 
tiettyjen johdonmukaisesti käytettyjen kysymysten avulla.8 Tässä tar-
koituksessa lautakunnan jäsenistä voidaan muodostaa ryhmiä, jotka 
toimivat esimerkiksi dialektista tutkintaa harjoittavina paholaisen 
asianajajina.9 Jäsenten systemaattiset kuulemiset strategiasta ovat hyvä 
tapa vahvistaa heidän kiinnostustaan ja vastuutaan sitä kohtaan.10 Stra-
tegian aikajänteen, siihen sisältyvien asioiden ja syy- ja seuraussuhtei-
den lukumäärän ja vaikuttavuuden näkökulmista strategia vaatii jat-
kuvaa huoltoa. 

Katalyyttista keskustelua edistävää luottamusta testataan jatkuvas-
ti lautakuntien istunnoissa. Puhujaa vähättelevät jatkuvat välihuudot, 
tulkinnat ja kärjistykset heikentävät jäsenten välistä luottamusta, kun 
taas myönteinen, ymmärtävä ja kannustava puhe vahvistaa heidän luot-
tamustaan.11 Ymmärrettävästi keskustelussa henkilökohtaisuuksiin 
menevät kommentit ja hyökkäykset eivät vahvista luottamusta kuten 
eivät myöskään kriittiset ilmeet ja eleet.12 Puhujien käyttämillä sanava-
linnoilla on merkitystä heidän keskinäiselle luottamukselleen.13 

Valmistelun ammattitaidossa on pohjimmiltaan kysymys hallinnon 
ja politiikan ammattilaisten välisestä tiedon, virikkeiden, kokemusten 
ja näkemyksellisyyden vaihdosta.14 Näiden asioiden vahva vaihtosuhde 
vahvistaa toimijoiden keskinäistä luottamusta ja edistää katalyyttista 
keskustelua. Valmistelijat voivat tarjota jäsenille virikkeitä ajattelun 
kehittämiseksi ja mielikuvituksen vahvistamiseksi.15 Heillä on monia 
mahdollisuuksia edistää jäsenten henkistä kasvua ja valmistaa heitä 
kohtaamaan päätöksenteossa esiintyvät muutokset ja yllätykset.16 

7 Ks. Doz & Kosonen 2008.
8 Ks. Simons 2010.
9 Ks. esim. Hughes & Ginnet & Curphy 1999, s. 559 ja Yukl 1998, s. 400.
10 Lämsä & Hautala 2005, s. 233.
11 Huczynski 2004, s. 50–51.
12 Huczynski 2004, s. 25.
13 Huczynski 2004, s. 51–52. 
14 Dubrin 2007, s. 280.
15 Dubrin 2007, s. 393.
16 Dubrin 2007, s. 453.
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Haastava neuvottelutekniikka on kiistatta kaksiteräinen miekka. 
Väärin ymmärrettynä se tyrehdyttää keskustelun ja saa jäsenet vetäy-
tymään kuoreensa omien kantojensa puolustamiseksi.17 Taitavasti käy-
tettynä se haastaa ja aktivoi ajattelua, synnyttää uusia näkökulmia ja 
oivalluksia ja ohjaa näkemään asioita laajemmassa viitekehyksessä. Se 
rohkaisee jäseniä reflektiiviseen ajatteluun.18 Haastavaa neuvottelutek-
niikkaa voidaan rakentavasti edistää sellaisilla kysymyksillä kuin kuka, 
mitä, milloin, miksi, miten jne. Kun näitä kysymyksiä esitetään joko 
neutraalissa tai myönteisessä hengessä, niillä on silloin katalyyttista 
keskustelua edistävä vaikutus. 

2 Katalyyttiseen väittelyyn vaikuttavat tekijät

Katalyyttisen väittelyn kohteina ovat keskustelussa esitetyt suositukset, 
syy- ja seuraussuhteet, kokoavat tulkinnat ja johtopäätökset. Katalyyt-
tisen väittelyn tavoitteena on parantaa eri väitteiden laatua ottamalla 
kantaa niiden kestävyyteen, johdonmukaisuuteen ja virheettömyyteen. 
Se on jäsenten yhteistyötä eikä heitä erottavaa väittelyä.

17 Perkins 2003, s. 43.
18 Ruggiero 1996, s. 36.
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TAULUKKO VI.3. Katalyyttisen väittelyn ja institutionaalisten tekijöiden väliset 
korrelaatiot

Katalysoiva väittely
1. Strateginen ulottuvuus .356**
2. Rakenteellinen ulottuvuus .216**
3. Valmistelu-ulottuvuus:

3.1. Valmistelun seuranta
3.2. Valmistelun ammattitaito

.195**

.211**
4. Puheenjohtajaulottuvuus:

4.1. Tehokas puheenjohtajuus
4.2. Salliva puheenjohtajuus

.126*

.071
5. Vuorovaikutusulottuvuus:

5.1. Käyttäytymisen varmuus
5.2. Luottamus

.145**

.257**
6. Kulttuurillinen ulottuvuus .060
7. Neuvottelu-ulottuvuus:

7.1. Haastava tekniikka
7.2. Yhteisymmärryksen tekniikka
7.3. Dogmaattinen tekniikka

.122*

.033

.108*

** Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,01 tasolla (2-tailed)
* Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,05 tasolla (2-tailed)

Taulukko VI.3 kuvaa kuinka riippumattomat muuttujat korreloivat 
katalyyttisen väittelyn kanssa. Tulos eroaa jonkin verran katalyyttises-
ta keskustelusta saadusta kuvasta. Yleisesti ottaen riippumattomat teki-
jät korreloivat heikommin katalyyttiseen väittelyyn kuin keskusteluun.

Strateginen ulottuvuus korreloi vahvimmin katalyyttiseen väit-
telyyn. Seuraavaksi voimakkaimmin siihen korreloi jäsenten välinen 
luottamus ja rakenteellinen ulottuvuus. Valmistelun ammattitaito 
korreloi vain hiukan voimakkaammin katalyyttiseen väittelyyn kuin 
valmistelun seuranta. Tehokas puheenjohtajuus korreloi katalyyttiseen 
väittelyyn, mutta ei salliva puheenjohtajuus. Kulttuurillisella ulottu-
vuudella ei ole yhteyttä katalyyttiseen väittelyyn. Neuvottelutekniikoi-
den ja väittelyn välillä on tuskin lainkaan yhteyttä.
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TAULUKKO VI.4. Askeltava regressioanalyysi katalysoivaan väittelyyn vaikuttavista 
tekijöistä

Malli R R Square Adjusted
R Square

Sig. 

1. Strateginen ulottuvuus .356 .127 .125 .000
2. Jäsenten välinen luottamus .378 .143 .139 .000

Taulukko VI.4 kuvaa askeltavan regressioanalyysin tulokset kata-
lyyttiseen väittelyyn valikoituneista muuttujista. Se valitsi selittäviksi 
tekijöiksi vain kaksi muuttujaa, jotka ovat strateginen ulottuvuus ja 
jäsenten välinen luottamus.19 Ne selittävät vain 14 % katalyyttisesta 
väittelystä. Jäsenten välinen luottamus lisää selitysasetta noin 1,6 %. 

Kokonaisuudessaan näyttäisi siltä, että katalyyttinen väittely on 
taitolaji, johon eivät välttämättä aivan kaikki jäsenet ota osaa. Kata-
lyyttista väittelyä käydään siten lautakunnan strategian muodostamas-
sa viitekehyksessä. Väitteet ja vastaväitteet saavat perustelunsa ja pai-
noarvonsa siitä, kuinka hyvin ne on joko johdettu strategiasta tai ne 
edistävät strategiaa.

Se, että jäsenten välinen luottamus valikoitui malliin, tarkoittanee, 
että katalyyttista väittelyä käydään harkiten, erilaiset mahdollisuudet 
avoinna pitäen ja keskinäisiä suhteita vaalien. Tällainen käyttäytymi-
nen perustuu kokemukselle, erilaisten näkemysten kunnioittamiselle, 
yhteistyön turvaamiselle ja pyrkimykselle yhteiseen ratkaisuun. Jos 
tulkinta on oikea, tällainen väittely etääntyy klassisesta väittelystä ja 
lähestyy katalyyttista dialogia. Muistettakoon, että katalyyttisen väit-
telyn ja dialogin välillä ei havaittu tilastollista eroa. Kuvio VI.2 tiivistää 
edellä sanotun.

19 Huomattakoon, että ANOVA-taulussa kaikki sig. arvot ovat nollia, joka tarkoittaa, 
että molemmat malliin valikoituneet muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä.
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Kuvion VI.2 ajatuksena on, että katalysoiva väittely selittyy lautakun-
nan strategisen ulottuvuuden ja jäsenten välisen luottamuksen yhteis-
vaikutuksena. Katalyyttista väittelyä on luonnollista ja hyödyllistä 
käydä lautakunnan strategisessa viitekehyksessä. Katalyyttinen väittely 
selkeyttää eri vaihtoehtoja koskevia näkemyksiä ja kirkastaa niiden lo-
giikkaa. Kun katalyyttisen väittelyn tavoitteena on parantaa päätöseh-
dotusten laatua, se suojaa samalla jäsenten keskinäistä luottamusta. Jos 
väittelyn avulla voidaan korjata ja eliminoida epäloogisuudet, katteet-
tomat olettamukset ja virheelliset syy- ja seuraussuhteet, siitä hyötyvät 
aikaa myöten myös ne jäsenet, jotka eivät alun perin hyväksyneet lopul-
lista päätöstä.

3 Katalyyttiseen dialogiin vaikuttavat tekijät

Katalyyttinen dialogi on katalysoivan puheen huipentuma, jossa ta-
voitellaan alkuperäisen ristiriidan ylittävää ratkaisua, jonka potenti-
aalinen arvo on kuntayhteisölle merkittävämpi kuin yhdenkään alku-
peräisen vaihtoehdon arvo. Katalyyttista dialogia ei pidä rinnastaa 
kompromisseihin ja lehmänkauppoihin.

KUVIO VI.2. Katalysoivia väittelyitä kuvaava malli

Lautakunta 
instituutiona

Strateginen 
ulottuvuus

Jäsenten 
luottamus

Katalysoiva 
väittely
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TAULUKKO VI.5. Katalysoivan dialogin ja institutionaalisten tekijöiden väliset 
korrelaatiot

Katalysoiva dialogi
1. Strateginen ulottuvuus .265**
2. Rakenteellinen ulottuvuus .212**
3. Valmistelu-ulottuvuus:

3.1. Valmistelun seuranta
3.2. Valmistelun ammattitaito

.214**

.212**
4. Puheenjohtajaulottuvuus:

4.1. Tehokas puheenjohtajuus
4.2. Salliva puheenjohtajuus

.242**

.017
5. Vuorovaikutusulottuvuus:

5.1. Käyttäytymisen varmuus
5.2. Luottamus

.134**

.260**
6. Kulttuurillinen ulottuvuus -.108**
7. Neuvottelu-ulottuvuus:

7.1. Haastava tekniikka
7.2. Yhteisymmärryksen tekniikka
7.3. Dogmaattinen tekniikka

.118*

.088

.227**

** Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,01 tasolla (2-tailed)
* Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,05 tasolla (2-tailed)

Strateginen ulottuvuus, jäsenten välinen luottamus ja tehokas puheen-
johtajuus korreloivat muita muuttujia voimakkaammin katalyyttiseen 
dialogiin. On yllättävää, että salliva puheenjohtajuus ei korreloi lain-
kaan katalyyttiseen dialogiin. Edelleen yllättävää on, että kulttuuril-
linen ulottuvuus korreloi negatiivisesti, mutta kuitenkin tilastollisesti 
merkitsevästi katalyyttiseen dialogiin. Toisin kuin edellä, dogmaatti-
nen neuvottelutekniikka on yhteydessä katalyyttiseen dialogiin. Seu-
raavaksi tarkastelemme, voidaanko regressioanalyysin avulla lisätä tie-
toa katalyyttiseen dialogiin vaikuttavista tekijöistä.
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TAULUKKO VI.6. Askeltava regressioanalyysi katalyyttiseen dialogiin vaikuttavista 
tekijöistä

Malli R R Square Adjusted R 
Square

Sig.

1. Strateginen ulottuvuus .265 .070 .068 .000
2. Kulttuurillinen ulottuvuus .327 .107 .102 .000
3. Jäsenten välinen luottamus .378 .143 ..136 .000
4. Dogmaattinen tekniikka .400 .160 .151 .000

Taulukon VI.6 mukaan askeltava regressioanalyysi valikoi neljä muut-
tujaa katalyyttisen dialogin selittäjiksi. Se, että strateginen ulottuvuus 
ja jäsenten välinen luottamus ovat mukana, ei ole enää yllätys, mutta 
yllätys on sen sijaan, että kulttuurillinen ulottuvuus ja dogmaattinen 
neuvottelutekniikka ovat mukana. Tulosta on kuitenkin pidettävä on-
gelmallisena, koska sen selitysvoima on hyvin alhainen. Tällä perus-
teella on mahdollista ainoastaan todeta, että katalyyttista dialogia ei 
voida selittää valituilla kahdellatoista taustamuuttujalla. 

4 Yhteyksien etsintä varianssianalyysin avulla

Varianssianalyysin avulla voidaan tutkia missä määrin erilaiset tekijät 
vaikuttavat katalyyttisen puheen eri muotoihin. On hyvä muistaa, että 
menetelmä ei testaa ryhmien varianssien eroja, vaan sillä testataan kes-
kiarvomuuttujien välisiä eroja. Käytämme tässä yksisuuntaista varians-
sianalyysia, jossa ryhmien välinen vaihtelu jaetaan ryhmien sisäiseen ja 
ryhmien väliseen vaihteluun. Ryhmien välinen tilastollisesti merkittä-
vä vaihtelu tarkoittaa, että ryhmien välillä on eroja siinä, missä määrin 
ne vaikuttavat katalysoivan puheen eri muotoihin. Taulukko VI.7 ku-
vaa varianssianalyysin tulokset.
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TAULUKKO VI.7. Varianssianalyysi sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksesta 
katalysoivaan keskusteluun, väittelyyn ja dialogiin

Taustamuuttujat Katalyyttisen 
keskustelun

sig. arvo

Katalyyttisen 
väittelyn
sig. arvo

Katalyyttisen 
dialogin
sig. arvo

A. Institutionaaliset tekijät
1. Kunta
2. Lautakunta
3. Poliittinen puolue

.210

.025

.000

.080

.000

.053

.318

.157

.035
B. Sosioekonomiset tekijät 

1. Sukupuoli
2. Ikä
3. Asema lautakunnassa
4. Vuotta lautakunnassa
5. Asema valtuustossa
6. Asema hallituksessa
7. Työmäärä (tuntia kuukaudessa)
8. Koulutustausta
9. Työnantaja
10. Ammattiryhmä

.129

.003

.034

.216

.341

.030

.825

.030

.161

.043

.047

.578

.132

.188

.840

.980

.523

.026

.006

.372

.213

.375

.002

.006

.959

.523

.550

.016

.001

.002

Taulukossa riippumattomat muuttujat on jaettu institutionaalisiin 
tekijöihin ja sosioekonomisiin tekijöihin. Aloitetaan tarkastelu kataly-
soivasta keskustelusta. 

Kaupunkien välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja siinä, missä 
määrin niiden lautakunnissa käydään katalysoivia keskusteluita. Lauta-
kunnalla on sitä vastoin vaikutusta katalyyttiseen keskusteluun. Tukyn 
testin perusteella ensimmäinen kiinnostava ero löytyi tarkastuslauta-
kuntien ja opetuslautakuntien välillä. Keskiarvojen perusteella edel-
lisissä (x = 1,96) käydään katalyyttisia keskusteluita useammin kuin 
opetuslautakunnissa (x = 2,66). Toinen kiinnostava ero löytyi tarkas-
tuslautakuntien ja pelastuslautakuntien välillä. Edellisissä (x  =  1,96) 
käydään katalyyttisia keskusteluita useammin kuin jälkimmäisissä 
(x = 2,90). Kolmas kiinnostava ero löytyi tarkastuslautakuntien ja tek-
nisten palveluiden lautakuntien välillä. Edellisissä (x = 1,96) käydään 
enemmän katalysoivia keskusteluita kuin jälkimmäisissä (x  =  2,76). 
Tällä perusteella katalyyttisia keskusteluita käydään erityisesti tarkas-
tuslautakunnissa. 
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Jäsenten poliittinen tausta vaikuttaa katalyyttisiin keskusteluihin. 
Merkittävimmät erot löytyvät puolueista riippumattomien ryhmien ja 
Suomen Keskustan ja Vasemmistoliiton välillä. Tukeyn testi osoittaa, 
että riippumattomien ryhmien edustajat (x = 1,81) käyvät useammin 
katalysoivia keskusteluita kuin Keskustan edustajat (x = 2,73) ja Va-
semmistoliiton jäsenet (x = 2,70). Riippumattomien ryhmien edustajil-
la on ilmeisesti muita suurempi tarve tuoda oma mielipide esille. 

Kun huomio kiinnitetään jäsenten sosioekonomisiin ominaisuuk-
siin, on ensinnäkin mahdollista todeta, että sukupuolella ei ole vai-
kutusta, mutta iällä sitä vastoin on. Tukeyn testissä jäsenet jaetaan 
kolmeen ryhmään; aloittelevat jäsenet (49 vuotta ja sitä nuoremmat), 
keski-ikäisiin jäseniin (50–64 vuotta) ja senioreihin (65 vuotta ja sitä 
vanhemmat). Testin mukaan tilastollisesti merkittävät erot ovat poliit-
tisesti nuorten ja senioreiden välillä. Jälkimmäiset (x = 2,22) puhuvat 
lautakunnissa useammin kuin nuoret jäsenet (x = 2,59). Poliittisesti 
keski-ikäiset eivät eroa nuorista ja vanhoista jäsenistä tässä suhteessa. 

Jäsenten asemalla lautakunnassa – puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja, jäsen ja varajäsen – näyttäisi olevan jonkin verran vaikutusta kata-
lyyttisiin keskusteluihin, mutta eri luokissa olevien vähäisten havainto-
jen perusteella eroja ei voida tarkemmin tutkia. Jäsenten lautakunnassa 
vietetyillä vuosilla ei ole vaikutusta katalyyttisiin keskusteluihin. 
Vaikka vuosia luokitellaan eri tavoin, tilastollisesti merkitseviä eroja 
ei jäsenten välille kuitenkaan löydy. Jäsenten asemalla valtuustossa ei 
ole vaikutusta, mutta sen sijaan asemalla hallituksessa näyttäisi olevan. 
Näitä eroja ei voida kuitenkaan tutkia, koska joissain luokissa on liian 
vähän havaintoja. Tilanne on sama jäsenten koulutustaustan ja am-
mattiryhmän suhteen eikä niiden uudelleen luokittelu tuota parempaa 
tulosta. 

Tarkastellaan seuraavaksi kuinka institutionaaliset tekijät ja jäsen-
ten sosioekonomiset ominaisuudet vaikuttavat katalyyttiseen väitte-
lyyn. Kaupungeilla ja poliittisilla puolueilla ei ole vaikutusta katalysoi-
viin väittelyihin kuten ei katalysoiviin keskusteluihinkaan. Sitä vastoin 
lautakunnilla on vaikutusta väittelyihin. 
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Merkittävimmät erot ovat ensinnäkin kiinteistölautakuntien ja ym-
päristölautakuntien välillä. Yllättävintä on, että edellisissä (x = 1,86) 
väitellään aktiivisemmin kuin jälkimmäisissä (x = 2,98) lautakunnissa. 
Toinen merkittävä ero on rakennuslautakuntien ja sosiaali/perusturva-
lautakuntien välillä, sillä jälkimmäisissä (x = 1,96) väitellään enemmän 
kuin edellisissä (x = 2,95). Kolmanneksi tarkastuslautakunnissa (x= 
2,02) väitellään aktiivisemmin kuin rakennuslautakunnissa. 

Neljänneksi tarkastuslautakunnissa (2,02) väitellään aktiivisem-
min kuin ympäristölautakunnissa (x = 2,98). Viidenneksi yhdistetyissä 
sosiaali- ja terveyslautakunnissa väitellään aktiivisemmin kuin ympä-
ristölautakunnissa (x = 2,98). Kuudenneksi sosiaali/perusturvalauta-
kunnissa (x = 1,96) väitellään aktiivisemmin kuin ympäristölautakun-
nissa (x = 2,96). 

Kohdistetaan vielä huomio katalyyttiseen dialogiin. Vaikka kau-
pungeilla ja lautakunnilla ei ole tilastollista yhteyttä katalysoivaan 
dia logiin, vastaajien poliittisella taustalla on yhteys. Kokoomusta edus-
tavat (x = 2,21) ottavat aktiivisemmin osaa dialogiin kuin Suomen Kes-
kustan edustajat (x = 2,77). Vastaajan asemalla lautakunnassa on myös 
merkitystä, mutta havaintojen vähäinen määrä jossain luokissa estää 
lähemmän tarkastelun. Tilanne on sama lautakunnassa vietettyjen 
vuosien suhteen eikä vuosien uudelleen luokittelu paranna asiaa. Vaik-
ka koulutustaustalla näyttäisi olevan vaikutusta, muuttujan uudel leen 
luokittelu ei tuota parempaa tulosta. Koulutuksen osalta tulosta on pi-
dettävä yllättävänä. 

Tilanne muuttuu, kun huomio suunnataan vastaajien työnanta-
jaan. Ensimmäinen ero on kaupungin ja kuntayhtymien palveluksessa 
olevien ja järjestöjen ja yhdistysten palveluksessa olevien välillä. Vastoin 
olettamuksia jälkimmäiset (x = 2,15) ottavat aktiivisemmin osaa dialo-
giin kuin edelliset (x = 2,45). Toinen ero on valtion ja yksityisten yri-
tysten palveluksessa olevien välillä. Valtiota palvelevat (x = 2,22) ovat 
aktiivisempia dialogissa kuin yritysten palveluksessa olevat (x = 2,57). 
Neljännen eron mukaan järjestöjen ja yhdistysten palveluksessa olevat 
(2,15) ovat aktiivisempia dialogissa kuin yksityisen yrityksen (x = 2,57) 
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(2,15) ovat aktiivisempia dialogissa kuin yksityisen yrityksen (x = 2,57) 
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palveluksessa olevat. Tässä on jossain määrin yllättävää se, että yksityis-
ten yritysten palveluksessa olevat häviävät, jos näin voidaan sanoa, dia-
logissa yhdistysten ja järjestöjen ja valtion palveluksessa oleville. 

Ammattiryhmällä on tilastollinen yhteys katalyyttiseen dialogiin. 
Eläkeläiset (x = 2,00) käyvät aktiivisemmin dialogia kuin ylemmät 
toimihenkilöt (x = 2,30). Eläkkeellä olevat ovat edelleen aktiivisempia 
kuin alemmat toimihenkilöt (x = 2,53). Edelleen eläkeläiset dominoi-
vat selvästi toisten palveluksessa olevia johtavassa asemassa (x = 2,83) 
olevia jäseniä. Tulos on kiinnostava ja se voi kertoa esimerkiksi siitä, 
että eläkeläisillä on aikaa ja muita resursseja enemmän paneutua pää-
tettäviin asioihin.

5 Yhteenveto katalyyttiseen puheeseen vaikuttavista tekijöistä

Edellä on analysoitu katalyyttiseen keskusteluun, väittelyyn ja dialo-
giin vaikuttavia tekijöitä kuuden suurimman kaupungin lautakun-
nissa. Olemme ensinnäkin osoittaneet, että strateginen ulottuvuus, 
jäsenten välinen luottamus, valmistelun ammattitaito ja haastava neu-
vottelutekniikka vaikuttavat voimakkaasti lautakunnissa käytävään 
katalyyttiseen keskusteluun. Toiseksi osoitimme, että strateginen ulot-
tuvuus ja jäsenten välinen luottamus selittävät katalyyttista väittelyä 
lautakunnissa. 

Katalyyttiseen dialogiin vaikuttavia tekijöitä emme kyenneet osoit-
tamaan. On ilmeistä, että lautakuntien päätöksenteossa katalyyttinen 
väittely ja dialogi sekoittuvat toisiinsa ja että edelliseen sisältyy ainakin 
jossain määrin jälkimmäisen piirteitä.

Yllättävintä analyysissamme on kuitenkin se, että jäsenten sosio-
ekonomisilla ominaisuuksilla ei ole mainittavaa vaikutusta siihen, mis-
sä määrin he käyvät katalyyttisia keskusteluita, väittelyitä ja dialogia 
päätöksenteossa. Varianssianalyysi nosti luonnollisesti esille joitain 
eroja, mutta niitä ei voida pitää systemaattisina. Kokoavasti ilmaistuna 
tämä voi tarkoittaa, että jäsenet toimivat eri kaupungeissa ja lautakun-
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nissa suurin piirtein samalla tavoin huolimatta sosioekonomisista omi-
naisuuksistaan. Lautakunnat ovat todennäköisesti jäseniään vahvasti 
kansalliseen kulttuuriin sosiaalistavia institutionaalisia areenoita. 

Askeltavan regressioanalyysin ja varianssianalyysin tulosten perus-
teella katalyyttiseen keskusteluun ja väittelyyn voidaan vaikuttaa stra-
tegisella johtamisella, jäsenten välisellä luottamuksella ja valmistelun 
ammattitaidolla. Nämä tekijät ovat keskeisimmät katalyyttisen puheen 
eri muotoihin vaikuttavia tekijöitä. Vaikka tulos voi kuulostaa yllätyk-
settömältä, on muistettava, että näitä kolmea voimatekijää ei ole help-
poa saada aikaan. 
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1 Yhteenveto tutkimuksen perusvalinnoista ja tuloksista

Olemme edellä analysoineet kunnallispoliittista päätöksentekoa demo-
kraattisena prosessina kuuden suurimman kaupungin lautakunnissa, 
jotka olemme tulkinneet kaupunkien keskeisimmiksi poliittisen pää-
töksenteon areenoiksi. Päätöksentekoa lautakuntien jäsenet muokkaa-
vat katalyyttisen puheen eli erityisesti keskustelun, väittelyn ja dialogin 
avulla. Tämä näkökulma ei ole ollut kovin yleinen kunnan poliittisia 
toimielimiä – valtuustoa, hallitusta ja lautakuntia – koskevassa tutki-
muksessa.

Toiseksi olemme empiirisesti analysoineet kuinka lautakuntien ins-
titutionaaliset tekijät vaikuttavat katalyyttiseen puheeseen. Olemme 
osoittaneet, että lautakunnan institutionaalisella ympäristöllä on vai-
kutusta päätösehdotuksista käytävään katalyyttisen puheen eri muo-
toihin. Lautakunnissa käytävää keskustelua ei siten saisi tarkastella ir-
rallaan tästä kehyksestä. 

Todennäköisesti merkittävin tuloksemme on, että katalyyttinen 
puhe keskusteluna, väittelynä ja dialogina on empiirisesti vahvistet-
tu tosiasia eikä teoreettinen konstruktio. Tämä luo perustan kehittää 
systemaattisesti katalyyttista puhetta poliittisen päätösprosessin ja 
päätösten laadun vahvistamiseksi. Tulkintamme katalyyttisen puheen 
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merkityksestä voidaan yleistää koskemaan kaikkea päätöksentekoa – 
strategista, operatiivista ja hallinnollista – julkisissa ja yksityisissä or-
ganisaatioissa. 

Valitsimme tutkimuksemme kohteiksi lautakunnat kuudessa suu-
rimmassa kaupungissa. Kuntien poliittisen ja hallinnollisen päätök-
senteon määrällinen painopiste on lautakunnissa. Lautakunnat ovat 
valtuuston tahtoa edistäviä ja toteuttavia työmiehiä, joiden päätöksen-
teossa ilmenevät suurin piirtein samat lainalaisuudet kuin valtuuston 
päätöksenteossa. Työmme tarkoituksena ei kuitenkaan ollut vertailla 
lautakuntia, vaan tutkia niiden päätöksenteossa katalyyttista puhetta 
ja siihen vaikuttavia institutionaalisia tekijöitä.

Vaikka olisimme voineet valita kunnat monella perusteella, pää-
dyimme kuitenkin kuuteen suurimpaan kaupunkiin. Ajatuksemme 
oli, että suurimpien kaupunkien olosuhteet jatkuvine muutoksineen, 
monimutkaisuuksineen, epävarmuuksineen ja erilaisine mahdolli-
suuksineen ja vaatimuksineen luovat otollisen ympäristön tutkia ka-
talyyttista puhetta. Suurilla kaupungeilla on huomattava potentiaali 
muokata ympäristöään ja toimia innovatiivisina tiennäyttäjinä muille 
kunnille. Toivomme, että työmme motivoi muita tutkijoita kiinnos-
tumaan suurista kaupungeista. Näitä olettamuksia emme kuitenkaan 
voineet aineistollamme empiirisesti testata. 

Olemme joka tapauksessa osoittaneet, että katalyyttinen puhe kes-
kusteluna, väittelynä ja dialogina edeltää päätöksentekoa ja vaikuttaa 
myönteisesti päätösten arvoon ja laatuun. Katalyyttinen puhe on siten 
päätöksenteon kriittinen resurssi. Olettamus, että poliittisille päättä-
jille voidaan pääsääntöisesti tarjota kiistattomat perusteet poliittisten 
päätösten tekemiseksi, on epärealistinen ja loogisesti kestämätön. Hal-
linnollinen valmistelu ei ole ehtymätön ja erehtymätön sampo, jonka 
tarjoamia päätösehdotuksia ei voida parantaa eikä korjata. Tämä pitää 
erityisesti paikkansa silloin, kun päätettävät asiat vaikuttavat syvästi 
kuntayhteisön rakenteisiin ja prosesseihin.

Poliittinen johtajuus luo sen institutionaalisen viitekehyksen, jon-
ka varassa kuntien hallinto toimii ja josta se saa tarkoituksensa ja in-
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noituksensa. Kuntia on käsitelty pääsääntöisesti hallinnollisina ins-
tituutioina ja unohdettu niiden poliittinen luonne. Kuntia koskevan 
tutkimuksen painopiste on ollut strategisen ja operatiivisen johtami-
sen kehittämisessä, kuntatalouden vahvistamisessa ja lainsäädännön 
selkeyttämisessä. Näillä tekijöillä ei kuitenkaan voida täysin korvata 
katalyyttista puhetta.

Vaikka poliittisella johtajuudella on erilaisia konkreettisia ilmene-
mismuotoja, päätöksenteko on niistä yksi keskeisimmistä. Poliittisessa 
päätöksenteossa tarvitaan katalyyttista puhetta. Tästä syystä olemme 
yrittäneet ymmärtää kuinka päätökset muokkautuvat ja kehittyvät jä-
senten keskinäisen keskustelun, väittelyn ja dialogin myötä. 

Analyysimme mukaan suurten kaupunkien lautakuntien päättäjät 
hallitsevat suhteellisen hyvin katalyyttisen keskustelun ja väittelyn tai-
dot, mutta eivät aivan yhtä hyvin katalyyttista dialogia. Havaintomme 
valavat luottamusta kaupunkien itsehallinnolliseen potentiaaliin. Nii-
den mukaan poliittista päätöksentekoa voidaan jalostaa katalyyttisen 
rationaalisuuden näkökulmasta. 

2 Analyysin tulosten pohdinta

Katalyyttisen puheen rationaalisuus voidaan tiivistää kolmeen suureen 
kysymykseen, käsiteltävien ongelmien luonteeseen, poliittisten johta-
jien keskinäisiin suhteisiin ja katalyyttisen puheen edellyttämiin vaa-
timuksiin. Päätökset ovat näiden monin tavoin yhteen kytkeytyvien 
tekijöiden luonnollisia seurauksia. 

Poliittista päätöksentekoa on tapana ajatella luonteeltaan suljet-
tuna, jolloin siinä käsiteltävät asiat ovat suhteellisen yksinkertaisia ja 
yksiulotteisia. Tällaiset asiat voidaan professionaalisesti määritellä ja 
ratkaista keskittymällä relevantteihin vaihtoehtoihin ja varmistumalla 
niiden keskinäisistä preferensseistä analyyttisin keinoin. Ratkaisupro-
sessissa esille nousee yleensä yksi muita parempana pidetty vaihtoehto. 
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Tämä on suhteellisen yleinen tapa ymmärtää poliittista ja hallinnollis-
ta päätöksentekoa. 

Suljetun päätöksenteon ideaalin vaihtoehto on avoin päätöksente-
ko, jossa, toisin kuin edellä, käsiteltävä ongelma voidaan hyväksyttä-
västi määritellä ja ratkaista eri tavoin. Avoimet ongelmat ovat luonteel-
taan monimutkaisia, moniulotteisia ja jatkuvasti muotoaan muuttavia. 
Avoimien ongelmien käsittelyssä vaaditaan erilaisten tietojen, koke-
musten ja näkemysten luovaa hyödyntämistä. Siksi on hyödytöntä ra-
jata niitä hallinnollisesti tai ammatillisesti valmistelun ja päättämisen 
helpottamiseksi. 

Kun suljetussa päätöksenteossa oletetaan, että päättäjät ovat pe-
rillä päätöksen sisällöstä ja sen vaatimista toimenpiteistä, avoimessa 
päätöksenteossa tilanne on toinen. Avoimeen ongelmaan hyväksytyn 
ratkaisun toimivuudesta ja vaikuttavuudesta voidaan varmistua vasta 
sen jälkeen, kun päätös on pantu toimeen ja päätöksen ennakoidut ja 
ennakoimattomat vaikutukset alkavat kertyä. Avoin päätöksenteko luo 
katalyyttisen puheen kysynnän.

Katalyyttisen puheen on sallittava ylittää vakiintuneita ajattelu-
tapoja ja institutionaalisia rajoja ja edetä jatkuvana prosessina uusien 
mahdollisuuksien ja yhdistelmien luomiseksi. Tätä dynamiikkaa il-
mentää havaintomme katalyyttisen tai harkitsevan (deliberation) pu-
heen keskittymisestä valmisteluun. Avoimia ongelmia koskevassa kata-
lyyttisessa puheessa tarvitaan poliittisten arvostusten ja hallinnollisen 
asiantuntemuksen synergiaa. Samalla valmistelun, päätöksenteon, toi-
meenpanon ja arvioinnin väliset raja-aidat madaltuvat ja muodostavat 
aikaisempaa saumattomamman kokonaisuuden. 

Toinen katalyyttisen puheen laaja soveltamisen alue liittyy toimijoi-
den keskinäisiin suhteisiin. Päättäjien välisen vuorovaikutuksen mer-
kitys on siinä, että se on katalyyttista puhetta ja sen perusteella synty-
viä päätöksiä selittävä tekijä huolellisen valmistelun ja esittelyn ohella. 
Avoimien ongelmien käsittelyssä päättäjien välisen vuorovaikutuksen 
määrä, luonne, laatu ja intensiteetti voivat olla jopa niitä tärkeämpi se-
littävä tekijä.
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Tämä on suhteellisen yleinen tapa ymmärtää poliittista ja hallinnollis-
ta päätöksentekoa. 

Suljetun päätöksenteon ideaalin vaihtoehto on avoin päätöksente-
ko, jossa, toisin kuin edellä, käsiteltävä ongelma voidaan hyväksyttä-
västi määritellä ja ratkaista eri tavoin. Avoimet ongelmat ovat luonteel-
taan monimutkaisia, moniulotteisia ja jatkuvasti muotoaan muuttavia. 
Avoimien ongelmien käsittelyssä vaaditaan erilaisten tietojen, koke-
musten ja näkemysten luovaa hyödyntämistä. Siksi on hyödytöntä ra-
jata niitä hallinnollisesti tai ammatillisesti valmistelun ja päättämisen 
helpottamiseksi. 

Kun suljetussa päätöksenteossa oletetaan, että päättäjät ovat pe-
rillä päätöksen sisällöstä ja sen vaatimista toimenpiteistä, avoimessa 
päätöksenteossa tilanne on toinen. Avoimeen ongelmaan hyväksytyn 
ratkaisun toimivuudesta ja vaikuttavuudesta voidaan varmistua vasta 
sen jälkeen, kun päätös on pantu toimeen ja päätöksen ennakoidut ja 
ennakoimattomat vaikutukset alkavat kertyä. Avoin päätöksenteko luo 
katalyyttisen puheen kysynnän.

Katalyyttisen puheen on sallittava ylittää vakiintuneita ajattelu-
tapoja ja institutionaalisia rajoja ja edetä jatkuvana prosessina uusien 
mahdollisuuksien ja yhdistelmien luomiseksi. Tätä dynamiikkaa il-
mentää havaintomme katalyyttisen tai harkitsevan (deliberation) pu-
heen keskittymisestä valmisteluun. Avoimia ongelmia koskevassa kata-
lyyttisessa puheessa tarvitaan poliittisten arvostusten ja hallinnollisen 
asiantuntemuksen synergiaa. Samalla valmistelun, päätöksenteon, toi-
meenpanon ja arvioinnin väliset raja-aidat madaltuvat ja muodostavat 
aikaisempaa saumattomamman kokonaisuuden. 

Toinen katalyyttisen puheen laaja soveltamisen alue liittyy toimijoi-
den keskinäisiin suhteisiin. Päättäjien välisen vuorovaikutuksen mer-
kitys on siinä, että se on katalyyttista puhetta ja sen perusteella synty-
viä päätöksiä selittävä tekijä huolellisen valmistelun ja esittelyn ohella. 
Avoimien ongelmien käsittelyssä päättäjien välisen vuorovaikutuksen 
määrä, luonne, laatu ja intensiteetti voivat olla jopa niitä tärkeämpi se-
littävä tekijä.
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Vuorovaikutuksen tarkoituksena on yhdistää ihmisiä ja motivoida 
heitä toimimaan yhdessä. Se mahdollistaa uusien näkemysten avaa-
misen ja vakiintuneiden ajatusten kyseenalaistamisen. Se rohkaisee 
ihmisiä etsimään alkuperäisen ristiriidan ylittäviä ratkaisuja. Vuoro-
vaikutuksen painopiste on toimijoiden kyvyssä jatkaa yhteistyötään 
huolimatta keskinäisistä jännitteistä ja vastakkaisista intresseistä. 

Päättäjien välisestä vuorovaikutuksesta riippuu missä määrin he 
suostuvat puhumaan toisilleen, ymmärtämään toisiaan ja kannusta-
maan toisia näkemystensä selkeyttämiseksi. Rakentavassa vuorovaiku-
tuksessa päättäjät voivat puhua vaikeista asioista luottamuksen henges-
sä ja välistävetoja pelkäämättä. Rakentava vuorovaikutus mahdollistaa 
avaran ja otaksumanvaraisen mielipiteen vaihdon, joka on usein välttä-
mätön alkuperäisen ristiriidan eli dialogisen ratkaisun tunnistamiseksi 
ja käsitteellistämiseksi. 

Kun päättäjien välinen vuorovaikutus muuttuu negatiiviseksi, myös 
päätöksenteon luonne muuttuu. Kielteinen vuorovaikutus ei ruoki 
vain haluttomuutta jakaa ajatuksia toisten kanssa, vaan myös torjun-
taa, kieltämistä, paisuttelua, harhauttamista, vääristelyä, uhkailua ja 
jopa valehtelua. Samalla yleinen kriittisyys toisia ja kokouskäytäntöjä 
kohtaan alkaa yleistyä. Kielteisen vuorovaikutuksen etäännyttäessä ih-
miset toisistaan he eivät enää halua auttaa toisiaan eivätkä ponnistele 
alkuperäisen ristiriidan ylittävien ratkaisujen löytämiseksi. 

3 Lautakunnan kokousten kehittäminen

Kolmas huomionarvoinen tekijä, johon tutkimuksemme tulokset an-
tavat aiheen kiinnittää huomiota, ovat katalyyttisen puheen edellyt-
tämät valmiudet. Katalyyttinen puhe edellyttää oppimista ja harjaan-
tumista, joita myönteiset kokemukset jalostavat. On hyvä huomata, 
että eivät vain kokoukset, vaan myös koko kunnallinen itsehallinto on 
moniulotteisten inhimillisten suhteiden laaja vuorovaikutusverkosto. 
Koska ei ole yhdentekevää kuinka ihmiset kohtaavat ja kohtelevat toi-
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siaan, rakentavan vuorovaikutuksen valmiuksia on mahdollista oppia 
ja kehittää. 

Kokousten päätöksenteossa on tärkeää kuunnella huolellisesti tois-
ten käyttämät puheenvuorot ja kaikilla on velvollisuus tehdä tarvit-
taessa selkeyttäviä kysymyksiä. Kuunteleminen on aktiivista ymmär-
tämistä, tarkan kuvan saamista puhujan tarkoittaman asian sisällöstä, 
intresseistä ja olettamuksista. Kuunteleminen eroaa kuulemisesta, jossa 
ymmärtämisen sijasta kuulija tekee puheesta oman mielensä mukaisia 
tulkintoja ja arvailuja. 

Kuuntelemista helpotetaan selkeyttävillä kysymyksillä. Kysymykset 
kuten kuka, mikä, milloin, miksi jne. tarjoavat erinomaisen avun kata-
lyyttiselle puheelle. Avoimia ongelmia koskevassa päätöksenteossa ky-
symykset ovat hyödyllisempiä kuin harkitsemattomat ja liian pitkälle 
menevät johtopäätökset ja tulkinnat. Kysymyksiä on monia erilaisia; 
suoria, suljettuja, selventäviä, tarkentavia ja johdattelevia.1 Tehokkaat 
kysymykset ovat sellaisia, joiden kohteena ovat asiat eivätkä ihmiset. 
Ne ovat hyödyllisiä keinoja tehdä selkoa puhujan tarkoittamista tosi-
asioista ja tulkinnoista. 

Päätösehdotuksia koskevassa keskustelussa on kolme kriittistä 
aluetta, ehdotuksen puolustaminen, ehdotuksen kritisointi ja ehdo-
tuksen kyseenalaistaminen.2 Nämä samat alueet esiintyvät myös klassi-
sessa retoriikassa.3 Tosiasia lienee, että näissä jokaisessa on mahdollista 
onnistua ja epäonnistua. 

Päätösehdotuksen puolustaminen perustuu rationaaliselle päätte-
lylle sitä tukevine vakuuttavine argumentteineen. Tällaisessa keskus-
telussa on kyettävä vakuuttamaan toiset tavoitteiden, keinojen ja vai-
kutusten välisestä loogisesta suhteesta. Päästöehdotukselle olisi eduksi, 
jos se ei sulkisi pois muiden edustamia poliittisia intressejä, vaan yhdis-
täisi niitä synergisesti. 

1 Ks. erityisesti Terttu Grönfors (2012), joka on kirjoittanut hyvän ja havainnollisen kir-
jan kysymysten teon ammattitaidosta. 
2 Conklin 2006, s. 167–168.
3 Ks. erityisesti Johannesson 1998.
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Päätösehdotuksia voidaan kritisoida negatiivisesti, sovittelevasti tai 
tuloksellisesti.4 Negatiivisen kritiikin ydin on suora ja rehellinen näke-
mys päätösehdotuksen ongelmista ja heikkouksista. Tällaista kritiik-
kiä yleensä kokeneet poliittiset johtajat arvostavat. Negatiivisen kritii-
kin toinen puoli on se, että se voi kohdistua asian sijasta yksilöön, teko, 
joka muuttaa kritiikin logiikkaa ja seurauksia. 

Lepyttelevä kritiikki on luonteeltaan myönteistä, varovaista ja usein 
epäsuoraa. Tällaista kritiikkiä antava haluaa suojella osallistujien kes-
kinäisiä suhteita enemmän kuin korjata asioita. Lepyttelevä kritiikki 
antaa tunteen velvollisuuden hoitamisesta, mutta juuri siksi se ei yleen-
sä johda konkreettisiin tuloksiin päätösehdotuksen käsittelyssä.

Tuloksellinen kritiikki yhdistää negatiivisen ja positiivisen kritii-
kin. Se kohdistuu ideoihin, asioihin, päättelyketjuihin ja käyttäytymi-
seen, mutta ei ihmisten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Se korostaa 
tasapainoista, persoonatonta ja objektiivista näkemystä päätösehdo-
tuksen tilasta. Tuloksellinen kritiikki vaatii esittäjältään enemmän 
kuin negatiivinen ja sovitteleva kritiikki. 

Katalyyttinen puhe lautakunnassa on puhetaidon eli retoriikan ja 
käsiteltävän asian edellyttämän ammattitaidon synteesi. Ne kannatta-
vat ja tukevat tosiaan ja ajan myötä kertyvät kokemukset jalostavat nii-
tä. Vahvan ammattitaidon ongelmana voi olla liian vahva usko omiin 
käsityksiin, teko, joka estää vaihtoehtoisten näkemysten etsimisen. Ky-
symys on siitä, että ihmiset eivät usko löytävänsä ratkaisuja ongelmiin-
sa oman alansa ulkopuolelta. 

Vahvan ammattitaidon lisäksi on vielä opittava puhumaan hyvin ja 
vakuuttavasti. On ollut yllättävää havaita kuinka vähän tätä ominai-
suutta arvostetaan kollektiivisessa päätöksenteossa, jossa se on ollut, 
hiukan kärjistäen, alisteisessa asemassa ammattitaitoon ja professioi-
den vaatimuksiin. Kuitenkin, mitä enemmän päätettävänä on avoimia 
ongelmia, sitä enemmän poliittisilta johtajilta vaaditaan vahvaa puhe-
taitoa. Näissä olosuhteissa katalyyttisen puheen taito on olennainen. 

4 Perkins 2003, s. 42–44.
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Puhetaidon näkökulmasta lautakunta voi olla päätöksenteolle juri-
dinen, harkitseva ja seremoniaalinen näyttämö. Juridisessa puhetaidos-
sa otetaan kantaan tosiasioihin, syy- ja seuraussuhteisiin, väitteiden ja 
vastaväitteiden oikeellisuuteen. Harkitsevassa puhetaidossa kehitellään 
asioita, etsitään uusia ulottuvuuksia ja haetaan uusia merkityksiä. Se-
remoniaalisessa puhetaidossa korostetaan yhteisyyttä ja yhteishenkeä, 
tunnistetaan ja arvostetaan yksilöllisiä saavutuksia ja vahvistetaan kes-
kinäistä motivaatiota. 

Puhe on päätösprosessia käynnissä pitävä voimatekijä. Katalyytti-
sen puheen tavoitteena ovat kuntayhteisön rakenteisiin ja prosesseihin 
vaikuttavat päätökset eikä sitä siksi saa pitää itseisarvona. Kärjistäen 
ilmaistuna katalyyttisen puheen laatu vaikuttaa myönteisesti päätös-
ten merkittävyyteen. Katalyyttinen puhe saa innoituksena ja voimansa 
päättäjien välisestä vuorovaikutuksesta. Edellä sanotusta huolimatta 
on mahdollista, että hyvällä ja vakuuttavalla katalyyttisella puheella 
voi olla suurempi merkitys kuntaorganisaatiolle ja koko kuntayhteisölle 
kuin sen tuloksena syntyville päätöksille. Katalyyttista puhetta ei pidä 
missään olosuhteissa aliarvioida. 
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Esimerkki vastauksen
merkitsemistavasta:  1  .........  2  .........  3

Nykyinen työnantajasi

Lautakuntien keskustelu- ja väittelykulttuu-
rit kunnallisen demokratian edistäjinä

Pyydämme sinua vastaamaan kysymyksiin rengastamalla  mielipidettäsi 
vastaavan vaihtoehdon tai kirjoittamalla  vastauksesi sille varattuun tilaan.

Sukupuoli

vuotta

1.

Ikä2.

3. 4.

5.

1   Mies
2   Nainen

Mitä puoluetta edustat?Kunta, jossa toimit?

Lautakunta, jossa toimit?

1   KESK - Suomen Keskusta   
2   KOK - Kansallinen Kokoomus 
3   SDP - Suomen Sosialidemokr. Puolue       
4   VAS - Vasemmistoliitto            
5   VIHR - Vihreä Liitto               
6   RKP - Ruotsalainen Kansanpuolue   
7   KD - Kristillisdemokraatit 
8   PS - Perussuomalaiset
9   Muu puolue/ryhmittymä

Asemasi edellä mainitussa lautakunnassa? Kuinka monta vuotta yhteensä olet ollut tässä 
lautakunnassa?

vuotta

6a. 6b.

Yhteensä (noin)

En
ole

Vara-
jäsen

Varsinai-
nen jäsen

Oletko tällä hetkellä valtuustossa? Entä hallituk-
sessa?

7.
8. Kuinka monessa lautakunnassa olet tällä hetkellä?

kpla)  Varajäsenyyksiä 

kplb)  Varsinaisia jäsenyyksiä 

1   Vain yhdessä (mainitussa) lautakunnassa
2   Useammassa lautakunnassa, joissa minulla on: 

Valtuustossa        1  ...........  2  ...........  3
Hallituksessa        1  ...........  2  ...........  3

Onko lautakuntasi kahden tai useamman kunnan 
yhteinen päätöksentekoelin?

1   Ei ole
2   Kyllä on

Millainen koulutus sinulla on? (rengasta korkein )

1   Kansa-, keski- tai peruskoulu
2   Alemman keskiasteen ammattitutkinto
3   Ylioppilastutkinto
4   Opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto
5   Korkeakoulututkinto
6   Jokin muu tutkinto, mikä?

noin tuntia kuukaudessa

Kuinka monta tuntia keskimäärin kuukaudessa 
sinulta kuluu (mainitun) lautakunnan jäsenyydes-
tä aiheutuvien tehtävien hoitamiseen? 

1   Kunta/kuntayhtymä
2   Valtio
3   Yksityinen yritys
4   Järjestö tai yhdistys
5   Jokin muu
6   En ole työelämässä

12. Ammattiryhmä, 
johon katsot lä-
hinnä kuuluvasi

  1   Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
  2   Ylempi toimihenkilö
  3   Alempi toimihenkilö
  4   Työntekijä
  5   Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja

9a. 9b.

10. 11.

1   Puheenjohtaja
2   Varapuheenjohtaja
3   Varsinainen jäsen
4   Muu, mikä

  6   Maatalousyrittäjä
  7   Opiskelija
  8   Eläkeläinen
  9   Työtön
10   Muu

Tutkimus lautakuntien jäsenten näkemyksistä
Tampereen yliopisto&Helsingin yliopisto 2011

LIITE
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Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

II  LAUTAKUNNAN POLIITTINEN ULOTTUVUUS 

Lautakunnassani keskustellaan riittävästi toimialan suurista strate-
gisista linjauksista

Lautakuntani toimii mielestäni strategisena johtajana eli se osallistuu 
aktiivisesti toimialan johtamiseen

Lautakuntani luo mielestäni tulevaisuutta eikä vain reagoi esiin nous-
seisiin ongelmiin

Lautakuntani käsittelee aivan liikaa teknisiä kysymyksiä

III LAUTAKUNNAN RAKENTEELLINEN ULOTTUVUUS

Lautakunnallani on arvostettu asema edustamallaan toimialalla 
kaupungissa

Valtuusto on hyväksynyt lautakuntani talousarvioehdotuksen sen 
esittämässä muodossa

Lautakuntani hallinto on tällä hetkellä hyvässä toimintakunnossa

Lautakunnallani on riittävästi päätösvaltaa toimialallaan koko 
kuntaorganisaatiossa

IV  LAUTAKUNNAN VALMISTELUN ULOTTUVUUS

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

Olen hyvin perillä lautakunnan listalle vireille tulevista asioista

Olen hyvin perillä lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta

Olen erittäin tyytyväinen valmistelijoiden ammattitaitoon

Olen erittäin tyytyväinen valmistelun poliittiseen laaja-alaisuuteen

Valmistelussa kiinnitetään huomiota omaa kaupunkia laajempiin 
ulottuvuuksiin

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

V  LAUTAKUNNAN VUOROVAIKUTUKSELLINEN ULOTTUVUUS   

Lautakuntani jäsenet ovat kokemukseni mukaan rehellisiä toisilleen

Lautakuntani jäsenet ovat kokemukseni mukaan avoimia toisilleen

Lautakuntani jäsenet toimivat kokemukseni mukaan ennustettavasti

Lautakuntani jäsenet kunnioittavat kokemukseni mukaan toisiaan riip-
pumatta poliittisten kantojensa erilaisuudesta

Lautakuntani jäsenet puolustavat kokemukseni mukaan toisiaan 
lautakunnan ulkopuolella

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5Lautakuntani jäsenet luottavat toisiinsa

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5Luotan siihen, että lautakuntani jäsenet kertovat toisilleen kaiken 
olennaisen tiedon päätöksiin vaikuttavista asioista

(kysymysosio jatkuu...)

13. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

14. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

15. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

16. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
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Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

(jatkuu edelliseltä sivulta)

Luotan siihen, että lautakuntani jäsenet pitävät omana tietonaan lauta-
kunnassa puhutut asiat

Luotan siihen, että lautakuntani jäsenet puhuvat totta, vaikka se olisi 
heille epäedullista

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

VI  LAUTAKUNNAN KESKUSTELU-ULOTTUVUUS

Vaikea
sanoa

Melko
usein

Hyvin
usein

Melko
harvoin

Hyvin
harvoin

17. Seuraavassa esitetään luonnehdintoja lautakunnassasi käytävästä keskustelusta. Arvioi omien kokemustesi ja 
käsitystesi perusteella, kuinka usein/useissa tapauksissa ne pitävät paikkansa/vastaavat todellisuutta?

B) KESKUSTELUN LUONNE Vaikea
sanoa

Melko
usein

Hyvin
usein

Melko
harvoin

Hyvin
harvoin

Vaikea
sanoa

Melko
usein

Hyvin
usein

Melko
harvoin

Hyvin
harvoin

Vaikea
sanoa

Melko
usein

Hyvin
usein

Melko
harvoin

Hyvin
harvoin

C) OSALLISTUMINEN KESKUSTELUUN

D) KESKUSTELUN VAIKUTUKSET

A) KESKUSTELUN SISÄLTÖ

Keskustelussa korostuvat valmistelun tekniset kysymykset        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
 Keskustelussa halutaan varmistua valmistelun moitteettomuudesta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

 Halutaan varmistua päätösehdotusten perusteluista        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Tuodaan esille päätösehdotukseen vaikuttavia uusia tekijöitä        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Tuodaan esille päätösehdotuksiin vaikuttavia periaatteellisia tekijöitä        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Korostetaan päätösten taloudellisia vaikutuksia        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Korostetaan päätösten vaikutuksia tuottavuuteen        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Korostetaan päätösten vaikuttavuutta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Tuodaan esille uusia kehittämisen mahdollisuuksia        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Korostetaan lautakunnan työn perimmäistä tarkoitusta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Korostetaan lautakunnan omia tavoitteita        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

 Lautakunnassani vain kokeneimmat jäsenet keskustelevat        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Lautakunnassani vain ryhmien vetäjät keskustelevat        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Lautakunnassani kaikki jäsenet ottavat osaa keskusteluun        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

 Keskustelu lautakunnassa edistää jäsenten keskinäistä luottamusta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Keskustelu lautakunnassa opettaa jäseniä tuntemaan toisensa        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Keskustelu lautakunnassa lisää jäsenten keskinäistä arvostusta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Keskustelu lautakunnassa lisää jäsenten keskinäistä kunnioitusta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Keskustelu lautakunnassa vahvistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Keskustelu lautakunnassa vahvistaa avointa vallankäyttöä        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Keskustelu lautakunnassa lisää päätöksenteon rationaalisuutta        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Luotan täysin lautakuntani jäsenten minulle antamiin lupauksiin

 Lautakunnan jäsenet pitävät tiukasti kiinni omista mielipiteistään        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Jäsenet pitävät johdonmukaisesti kiinni oman puolueensa kannanotoista        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Jäsenet vähättelevät toistensa mielipiteitä        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Jäsenet ymmärtävät tahallaan väärin toistensa mielipiteet        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Jäsenet kuuntelevat toisiaan huonosti        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
Jäsenet yrittävät aidosti ymmärtää toistensa näkökantoja        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5

Jäsenet yrittävät päästä yksimielisyyteen päätettävistä asioista        1  .........  2  .........  3  .........  4  .........  5
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Erittäin
tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Ei kovin
tärkeä

  Ei lain-
kaan

Vaikea
sanoa

Tehtävän tärkeys:

Erittäin
hyvin

Melko
hyvin

Erittäin
huonosti

Melko
huon.

(rengasta kultakin asteikolta
 näkemystäsi vastaava kohta)

18. Miten arvioit seuraavien kriteerien perusteella lautakuntasi keskustelukulttuuria? 

Salliva 
Vapaamuotoinen
Luova
Uusia näkökulmia avaava
Poliittisia kantoja ylittävä
Kaikkien kannanottoja kuuleva
Epävirallinen

VII  LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSULOTTUVUUS

19.

Rajoittava      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5    
Muodollinen      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5   

Tehokas      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5 
Päätösesitykseen pitäytyvä      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5    

Poliittisia kantoja noudattava      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5    
Enemmistön sanelema      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5    

Virallinen      1  .......  2  .......  3  .......  4  .......  5   

Lautakunta vastaa tehtävästä:

Kuinka tärkeinä pidät seuraavia tehtäviä ja kuinka hyvin lautakuntasi niistä mielestäsi vastaa?

Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

Strategisten tavoitteiden asettaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5
Mahdollisuuksien etsiminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5

Uhkien ja riskien tunnistaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ..... .  4  ......  5
Lautakunnan taloudellisen tilanteen seuraaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5

Tavoitteiden toteuttamisen seuraaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5
Johtajien työn seuraaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5

Johtoryhmän työn seuraaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5
Lautakunnan työn seuraaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5

Yhteydenpito kunnan sidosryhmiin       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  .... ..  4  ......  5
Johtavien viranhaltijoiden valinta       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  .. ....  4  ......  5

Kuntalaisten edusta huolehtiminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5
Rakentavan kritiikin tarjoaminen       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  .... ..  4  ......  5

Kunnan sisäisten ristiriitojen käsittely       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5
Kuntien välinen yhteistyö       1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5              1  ......  2  ......  3  ......  4  ......  5

Lautakunnassani pitäisi mielestäni väitellä nykyistä huomattavasti enemmän

Lautakunnassani valmistelu on tehty niin hyvin, että se vähentää tarvetta 
keskustella päätösehdotuksista

Lautakuntani päätöksiin vaikuttavat tärkeät keskustelut käydään jo valmis-
telussa, johon useimmat jäsenet eivät voi ottaa osaa

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

Lautakunnan jäsenet käyvät päätösehdotuksista tärkeimmät keskustelut 
lautakunnan valmistelun ulkopuolella

Lautakunnassani ei ole erityistä tarvetta keskustella, koska sen päätöksen-
teko on niin tarkkaan laeilla, asetuksilla ja valtion ohjauksella säädelty

Lautakunnassani pitäisi mielestäni keskustella nykyistä huomattavasti 
enemmän

VIII  LAUTAKUNNAN VAIKUTUSULOTTUVUUS 

20.  Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
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1   Kehittynyt selvästi paremmaksi
2   Kehittynyt jonkin verran
3   Ei olennaista muutosta
4   Heikentynyt jonkin verran
5   Heikentynyt selvästi
6   En osaa  sanoa

21a. 21b.

1   Erittäin hyvä
2   Melko hyvä
3   Ei hyvä eikä huono
4   Melko huono
5   Erittäin huono
6   En osaa  sanoa

Millaisen arvosanan antaisit lautakuntasi nykyi-
selle keskustelukulttuurille kunnallisen demo-
kratian edistäjänä?

Onko lautakuntasi keskustelukulttuuri mieles-
täsi muuttunut jollakin tavoin sinä aikana kun
olet ollut lautakunnan jäsen?

Mitkä mielestäsi olisivat parhaat keinot edistää keskustelua ja väittelyä lautakunnassasi?

Jokseen-
kin samaa

mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

 Täysin
eri

 mieltä

Vai-
kea

sanoa

Täysin
samaa
mieltä

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

22.  Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Puheenjohtaja pyrkii välttämään äänestyksiä

Puheenjohtaja tuo lautakunnan päätettäväksi kiistanalaisia asioita

Puheenjohtaja sallii keskustelun rönsyillä vapaasti

IX  PUHEENJOHTAJA KESKUSTELUN JA VÄITTELYN JOHTAJANA

Puheenjohtaja auttaa jäseniä pääsemään yhteisymmärrykseen 
kiistanalaisista asioista

Puheenjohtaja ei ohjaa mielipiteen muodostusta lautakunnan 
päätöksenteossa

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

Puheenjohtaja pitää tärkeänä, että lautakunta toimii mahdollisimman 
tehokkaasti

Puheenjohtaja pitää tärkeänä, että lautakunta päättää asioista 
valmistelun perusteella

Puheenjohtaja voi halutessaan ohjata lautakunnan päätöksentekoa 
oman mielensä mukaan

1  ..........  2  ..........  3  ..........  4  ..........  5

23a. 23b. Entä onko puheenjohtaja toimin-
nassaan ensisijaisesti... 

1   Päätösten perusteluihin
2   Siihen, että päätös on linjassa aikaisempien päätösten kanssa
3   Siihen, että päätös voi poiketa päätösehdotuksesta
4   En osaa sanoa

1   Hallinnollinen johtaja
2   Poliittinen johtaja
3   Yhtä paljon molempia
4   Jotakin muuta
5   En osaa  sanoa

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten puheenjohtajan toimintaa?  
Ohjaako puheenjohtaja yleensä huomion...

X  LAUTAKUNNAN KESKUSTELU- JA VÄITTELYKULTTUURIN EDISTÄMINEN

24.
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 KIITOS VASTAUKSISTASI!

MUUT KOMMENTIT JA KEHITYSEHDOTUKSET

Seuraavaan on varattu tilaa vapaamuotoisille kannanilmaisuille. Voit kirjoittaa siihen mitä tahansa näkemyksiäsi edellä 
tiedustelluista asioista tai tästä tutkimuksesta. Kaikki mielipiteet ovat  tervetulleita ja arvokkaita.






