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SAATESANAT

Suomen julkishallintoa on ollut tapana kehittää ja uudistaa tietoa hyväksi käyttäen. Tästä on olemassa pitkät perinteet. Tiedolla johtamisen
haaste koskee uudistamisen lisäksi hallinnon päivittäistä johtamista,
suunnittelua ja hallintotyötä.
Julkisen hallinnon toimintaympäristön muuttuessa tiedosta tulee
entistäkin tärkeämpi ulottuvuus julkishallinnon johtamisen lähtökohtana. Nykytilanteessa toimintaympäristö ei pelkästään muutu,
vaan se muuttuu koko ajan nopeammin. Muutokseen vaikuttavat
muun muassa toimintaympäristön globalisoituminen ja erilaiset systeemit, koko yhteiskuntaa koskevat muutostrendit, kuten esimerkiksi
informaatioteknologia, palvelujen käyttäjien kasvavat palveluvaateet,
nanoteknologia ja robotiikka.
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu järjesti yhteistyössä
valtiovarainministeriön kanssa 7.5.2014 Helsingissä Säätytalossa seminaarin, jonka tarkoituksena on pohtia tiedolla johtamisen tilaa Suomen julkishallinnossa. Tähän kirjaan pyydetyt artikkelit on alun perin
esitetty kyseisessä seminaarissa esitelminä, joiden pohjalta kirjoittajat
ovat työstäneet omat tekstinsä tähän artikkelikokoelmaan.
Kiitämme kaikkia kirjoittajia itsensä peliin laittamisesta tässä artikkelikokoelmassa. Samalla kiitämme valtiovarainministeriötä yhteistyöstä. Tiedolla johtamisen tematiikka tulee tulevinakin vuosina olemaan näyttävästi esillä valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulun yhteisissä hankkeissa, joilla tähdätään Suomen
julkishallinnon uudistamiseen. Lopuksi kiitämme Leena Mäntylää
kirjamme kustannustoimittamisesta nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Tampereella 3.3.2015
Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto
Professoreita Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa
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Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto

JULKISEEN POLITIIKKAAN LIITTYVÄ OPPIMINEN JA
TIETOON PERUSTUVA PÄÄTÖKSENTEKO

Johdanto – oppimisesta on loppujen lopuksi kysymys
Tiedämme vähän siitä, josta emme ole oppineet, kirjoittaa paljon
puhuvasti Richard Freeman (2008) pohtiessaan oppimiskäsityksiä ja
-tapoja julkisessa politiikassa. Hän on epäilemättä oikeassa. Jeremy
Fantl ja Matthew McGrath (2011) taas sanovat, että usein on hyvä tietää, koska tietämisellä voi olla positiivisia seurauksia. Tässä
kommentissa on olennaista huomata, kuten Fantl ja McGrath (mt.,
164–165) huomauttavat, että tiedon ja uskomuksen välinen ero on
huomattava. Tämä tulee ilmeiseksi erityisesti julkisen politiikan kentällä, jossa erilaisilla uskomuksilla (esim. erilaiset poliittiset ideologiat
päätöksenteon taustalla) on suuri merkitys päätöksentekijöiden harkitessa päätöksiään.
Edellä mainittu Freeman on oikeassa myös siinä, että oppiminen
on käytännössä julkisessa politiikassa aina sosiaalinen prosessi. Tämä
ei kuitenkaan viittaa siihen, että julkisen politiikan areena olisi ristiriidaton toiminnan kenttä. Lawrence Susskind (2008, 269) kuvailee
tätä prosessia julkisen politiikan toimijoiden – päätöksentekijöiden,
valmistelijoiden, toimeenpanijoiden – päättymättömäksi toiminnaksi,
jossa he yrittävät vaikuttaa toistensa ajatteluun ja käyttäytymiseen.
Julkista politiikkaa koskevat päätökset syntyvät kompleksisessa vuo-
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rovaikutusjärjestelmässä, joka kytkee yhteen politiikan, hallinnon ja
muiden yhteiskunnan lohkojen toimijat erilaisiksi suhdeverkostoiksi,
kuten Mikko Mattila (2000) on suomalaista hyvinvointipolitiikkaa
koskevassa tutkimuksessaan havainnollisesti osoittanut.
Oppiminen tapahtuu tiedon varassa, ja oleellista on, miten tietoa
tulkitaan ja miten sitä tulkitaan yhdessä, vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Freemanin ajatus julkiseen politiikkaan liittyvästä oppimisesta
sosiaalisena prosessina tulee kytkeä siihen, mitä ylipäänsä ajatellaan
julkiseen politiikkaan liittyvistä oppimisen muodoista. Freeman (mt.,
379–381) nimittäin jakaa oppimiseen liittyvät oppimismuodot kahteen päätyyppiin: positivistiseen (mekaaninen) ja konstruktionistiseen
(orgaaninen). Positivistinen ajatuskaava lähtee liikkeelle ajatuksesta,
että asia tapahtuu ajassa ja paikassa, se havaitaan ja voidaan siirtää
hyödynnettäväksi jossain toisessa ajallisessa tai paikkaan liittyvässä
kontekstissa. Konstruktionistinen ajattelumalli lähtee taas liikkeelle
ajatuksesta, että julkinen politiikka on luonteeltaan emergentti. Tämän mallin mukaan julkinen politiikka ei ole koskaan valmis – se
muokkaantuu ajan kuluessa ja muovautuu koko ajan nyansoidummaksi oppimisen tuloksena. Tällaisessa julkisen politiikan oppimisen
mallissa itse oppiminen nähdään monenkirjavan ja monisäikeisen
kommunikaation tuloksena.
Julkisen politiikan lähtökohtana on siis epävarmuus, kun pidämme lähtökohtana edellä mainittua Freemanin ajattelua (Freeman
2008, 382–383). Ajatus on looginen: jos epävarmuutta ei olisi, ei
olisi myöskään tarvetta oppimista koskevaan pohdintaan. Pelkkä
pohdinta kompleksisesta yhteiskunnasta muistuttaa meitä siitä, että
epävarmuutta on todellakin ympärillämme. Yhteiskunnasta on tullut
kompleksinen, ja sen kehitykseen vaikuttavat erilaiset systeemiset hallintaongelmat, joilla on suuri vaikutus julkisen politiikan sisältöihin
ja vaikkapa julkisten palvelujen uudistamiseen (esim. Virtanen &
Kaivo-oja 2014). Kun tilanne on tällainen, julkisen politiikan suunnittelijoiden, päätöksentekijöiden ja toimeenpanijoiden rationaalisuus
on todellakin rajallista.
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Julkista toimintaa koskevan tiedon ajallinen konteksti
Evert Vedung (1997) on osoittanut varsin havainnollisesti sen, miten
ajallisesti moniulotteisesta asiasta on kysymys, jos pohdimme sitä,
mihin politiikkasyklin vaiheisiin tieto oikeastaan kytkeytyy (ks. tästä
myös Virtanen 2007). Vastaus tähän kysymykseen kuuluu kaikessa lakonisuudessaan, että tieto kytkeytyy politiikkasyklin kaikkiin
vaiheisiin. Vedungin termein tämä tarkoittaa julkisia poliitikkoja ja
ohjelmia koskevaa suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, jälkikäteisarviointia ja palauteinformaatiota. Petri Virtanen (mt.) on tähän
liittyen puhunut etukäteisarvioinnista (politiikan suunnitteluvaihe),
jatkuvasta arvioinnista (politiikan toimeenpano) ja jälkikäteisarvioinnista (politiikkaan liittyvä oppimis- ja tilintekovastuuvaihe).
Kun lähtökohdaksi otetaan tällainen edellä mainittu ajallinen
kolmiulotteisuus, on helppo yhtyä Elliot Sternin (2006) ajatuksiin
julkisen toiminnan ja politiikan arvioinnin moniulotteisesta käytäntörakenteesta, joka koskee arvioinnin tekniikoita, metodeja, ammattimaisuutta, arviointikriteerien asettamista, hallinnollisiin prosesseihin
kytkeytymistä, dialogisuusvaatimusta ja sosiaalista luonnetta (ks. myös
Mark & Henry 2006). Poliittis-hallinnollisella tiedontuottamisella ja
-hyödyntämisellä on monia erilaisia konteksteja, jotka tulee ottaa huomioon, kun pohditaan päätöksenteossa käytettävän tiedon olemusta ja
käyttömahdollisuuksia. Suomalaisista tutkijoista tätä problematiikkaa
ovat teksteissään avanneet esimerkiksi Pertti Ahonen (1998) hallituksen evaluaatiotukea ja arviointitoimintaa koskien, Osmo Lampinen
(1992) tieteellisen tiedon hyödyntämistä päätöksenteon eri vaiheissa
koskevassa pohdinnassaan sekä Antti Syväjärvi, Hanna Vakkala ja Jari
Stenvall (2013) hahmottaessaan tiedon erilaisia käyttötarkoituksia
päätöksenteon näkökulmasta.
Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen linkittyvät toisiinsa monin
eri tavoin. Poliittisen päätöksenteon ollessa arvolähtöistä toimintaa
tulee usein tiedon tuottamisen valinnoista eli siitä, millaista tietoa ja
millaisilla tutkimuskysymyksillä pyritään selvittämään, arvolähtöisiä.
Tiedonmuodostuksen ongelmia nostetaan esiin myös tämän kirjan
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luvuissa. ”Sopivasti” arvolatautunut tiedon tuotanto ja hankinta saattaa
helpottaa suunnittelua, mutta toteutuksessa törmätään vaikeuksiin.
Tätä ongelmaa kutsutaan monesti kompleksisuudeksi, jota se osin
onkin, mutta osa tästä niin sanotusta kompleksisuudesta on aiheutettu
itse suuntaamalla tiedon tuottaminen vain haluttuihin ja arvolähtökohdista tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Usein on myös niin, että
heikkoudet ja säästäminen suunnitteluvaiheen tiedontuotannossa ja
hyödyntämisessä maksaa monin kerroin toteutusvaiheen ongelmina
sekä lopputuloksen vajavaisuutena. Myös julkisen toiminnan strategisen johtamisen heikkoudet voidaan osin paikallistaa siihen, että
suunnitteluvaiheessa on jotain tietoa jätetty huomioimatta, vähätelty
tai sivuutettu kokonaan. Monesti julkinen strateginen johtaminen
korvautuukin taktisella ja operatiivisella johtamisella (Rannisto 2005).
Tiedolla johtamista siis tapahtuu julkisen politiikkasyklin eri
vaiheissa. Merkillepantavaa on, että tiedonintressi vaihtelee sen perusteella, missä vaiheessa politiikkasykliä kulloinkin ollaan. Politiikan
suunnitteluvaiheessa tehtävässä etukäteisarvionnissa huomio kohdistuu
julkisen politiikan tai julkisen politiikan puitteissa jatkossa toimeenpantavan ohjelman tarkoituksenmukaisuuteen ja tarvelähtöisyyteen.
Tässä politiikkasyklin vaiheessa päätöksentekijää kiinnostaa usein
esimerkiksi se, missä määrin politiikkaa tai ohjelmaa perustellaan
yhteiskunnallisten tarpeiden lähtökohdista ja missä määrin politiikalle
ja ohjelmalle esitetyt tavoitteet, resurssit ja keinot ovat keskenään sopusoinnussa. Yhä keskeisemmäksi on tullut myös vaikuttavuusarviointi.
Kysymys on siitä, minkälaisia potentiaalisia vaikutuksia uudistuksella
on. Oleellista olisi tarkastella tietoperustaisesti päätöksiin ja uudistuksiin liittyviä riskejä ja toteutumisen reunaehtoja.
Politiikan toimeenpanovaiheessa tiedolla johtamisen tiedonintressi
muuttaa muotoaan. Tässä vaiheessa päätöksentekijät ovat kiinnostuneita siitä, missä määrin politiikalla tai ohjelmalla on onnistuttu
saavuttamaan niitä tavoitteita, joita sille suunnitteluvaiheessa asetettiin.
Arvioinnin ja tietotuotannon näkökulmasta keskeinen huomio on
tällöin politiikan tai ohjelman välittömissä tuloksissa, vaikutuksissa,
tehokkuudessa ja myös tuottavuudessa.
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Politiikkaprosessin päättävässä tilintekovastuuvaiheessa tiedonintressi muuttuu vielä kertaalleen. Tässä vaiheessa huomion keskipisteenä
ovat pääasiassa politiikalla tai ohjelmalla aikaan saadut vaikutukset.
Tiedolla johtamisen näkökulmasta tässä vaiheessa on tärkeätä tuottaa
tietoa politiikan tai ohjelman onnistumisesta – ja epäonnistumisesta.
Oppimiskokemusten dokumentointi on tärkeätä sen vuoksi, että
politiikkasyklille on luonteenomaista nimensä mukaisesti syklinen
luonne. Uusi suunnittelukierros julkisille poliitikoille ja ohjelmille lähtee
liikkeelle edellisten interventioiden toimeenpanovaiheessa. Tavallaan
kyse on siis siitä, että oppimiskokemukset dokumentoidaan seuraavien
poliitikkojen ja ohjelmien edistämiseksi ja paremmaksi saamiseksi. Tässä
yhteydessä on oleellista poliittis-hallinnollisen systeemin kyky hahmottaa
politiikan ja ohjelmien toimeenpanon ongelmia ja eritellä mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Näin ollen olemme tilanteessa, jota
oppivan organisaation yksi merkittävimmistä auktoriteeteista Chris
Argyris (2010) kutsuu kaksoissilmukkaiseksi oppimiseksi.
Edellä hahmotettu tiedolla johtamisen ajallinen kolmiulotteisuus pätee julkisen politiikan ohella periaatteessa kaikkeen julkiseen
toimintaan ja sen tilitekovastuun toteuttamiseen. Tilintekovastuun
laajuudesta on viime aikoina julkaistu kriittistä tutkimuskirjallisuutta,
ja on väitetty, että tilintekovastuuta koskeva tulkinta on laajentunut
koskemaan tulosohjaavien tahojen, erilaisten ammattiryhmien ja
kollegojen lisäksi myös palvelujen käyttäjiä (esim. Virtanen, Stenvall,
Kinder 2014). Tällä määrittelyalan laajennuksella ei tule olemaan
todennäköisesti merkitystä sille, että julkisten organisaatioiden toiminnassa suunnittelun, toimeenpanon ja jälkikäteisen arvioinnin
(ja näihin liittyvien tiedolla johtamisen vaatimusten) merkitys tulee
jatkossakin pysymään yhtä tärkeänä kuin ennenkin. Julkisiin organisaatioihin kohdistuu sekä organisaatioiden sisältä että ulkoa erilaisia
tehokkuus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusvaatimuksia, jotka tavallaan
pakottavat julkiset organisaatiot kiinnittämään huomiota siihen, miten
niitä tiedolla johdetaan ja miten niiden laatua pidetään yllä (tästä esim.
Virtanen & Stenvall 2014a). Laatujohtamisen ja -analyytikan kirjallisuudessa esitetään runsaasti esimerkkejä Demingin PDCA-ympyrään
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liittyen ajatuksella, että jokaisen laatuorganisaation toimintaan liittyy
oppiminen ja tiedon hyödyntäminen – näkökulmana tällöin on, että
toimintaa johdetaan tiedolla ja tieto tekee mahdolliseksi toiminnan
suunnittelun (plan), toimeenpanon (do), kriittisen tarkastelun (check)
ja toiminnan puutteita koskevien korjausliikkeiden (act) tekemisen
(ks. esim. Beckford 1998).

Poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa
tarvittavan tiedon olemus ja laatu
Avaamme seuraavassa luvussa ajatteluamme siitä, millaista tietoa
julkisen politiikan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa käytetään.
Erityisesti pohdimme tutkimukseen perustuvan tiedon merkitystä
poliittis-hallinnollisen päätöksenteon näkökulmasta. Lähtökohtana
analyysissamme on, että päätöksenteossa hyväksi käytettävä tieto on
parhaimmillaan luonteeltaan ajantasaista, kodifioitua, systemaattisesti
tuotettua ja perusolemukseltaan validia ja reliaabelia. Näkökulmamme on tietoinen valinta, ja olemme tietoisia siitä, että päätöksenteossa tosiasiassa käytettävä tieto voi olla myös toisenlaisista premisseistä
konstruoitua, alkuperältään vaikeaselkoista ja lähtökohdiltaan hankalasti
tulkittavissa olevaa. Esimerkkinä tästä voidaan viitata tiedonjohtamisen
klassikkoasemaan edelleen nousevaan Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin teokseen The Knowledge-creating Company (Nonaka & Takeuchi
1995), jossa kirjoittajat tekevät selkeän ontologisen ja epistemologisen
eron implisiittisen (tacit) ja eksplisiittisen organisatorisen tiedon välille.
Tärkeää on pitää lähtökohtana sitä, että tiedon tuottamisen ja
analysoinnin teknologiat ovat kehittyneet voimakkaasti ja tarjoavat
näin uusia mahdollisuuksia poliittisen päätöksenteonkin kannalta.
Tiedon saatavuus ei sinällään ole verkostoituneessa ja avoimessa yhteiskunnassa ongelma vaan enemmänkin sen käyttö ja analysointi.
Tietoperustaisuuden yhteydessä onkin keskusteltu niin tiedon louhinnasta (Syväjärvi & Stenvall 2010) kuin ns. Big Data -ajattelun
hyödyntämisestä (esimerkiksi Harri Jalosen artikkeli tässä teoksessa).
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Mikä tahansa tieto ei poliittis-hallinnolliselle päätöksenteolle
kuitenkaan kelpaa. Tiedon sisältöihin ja laatuun kohdistuu päätöksenteossa erilaisia laatuvaatimuksia, joita pohditaan lyhyesti seuraavassa
(ks. Laws & Hajer 2008, 416–417):
Ensinnäkin, poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa hyödynnettävä tieto liittyy käytäntöön, praksikseen, vähintäänkin kahdesta näkökulmasta. Tieto on tavallaan praksista itsessään ja perusolemukseltaan.
Tieto on käytäntö, jota hyödynnetään, jotta julkinen toiminta olisi
jatkossa parempaa ja toiminta tarkoituksenmukaisempaa. Toisekseen
tieto koskee poliittis-hallinnollista praksista, josta välittyy tietoisuus
tiedon muodossa poliittis-hallinnolliseen päätöksentekoon.
Toiseksi, päätöksenteossa hyödynnettävän tiedon validisuus ja
reliaabelius tulee testata, tavalla tai toisella. Tämä vaatimus on tärkeä, koska näin vältytään siltä, että päätöksenteossa käytössä oleva
tieto olisi lähtökohtaisesti väärin perustein tuotettua. Esimerkiksi
Pierre Bourdieu (2001) kutsuu päätöksenteossa käytettävää tietoa
insinööritiedoksi, jossa ei kyseenalaisteta valtaa pitävien intressejä –
tavallaan siis siinä toistetaan ja vahvistetaan vallanpitäjien käsityksiä
ja mielipiteitä ilman että tutkimustiedolla kyseenalaistetaan vallitsevia
poliitikkoja ja käytäntöjä. Tieteellisen tiedon refleksiivisyys bourdieulaisittain ajateltuna viittaa siihen, että tutkimustiedolla asetetaan
kyseenalaiseksi vallitsevia käytäntöjä ja tämä kyseenalaistaminen lähtee
liikkeelle tutkimusongelman muotoilemisesta, käytetyistä aineistosta
ja analyysitavoista.
Kolmanneksi poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa tiedon
tulee olla neutraalia ja ainakin jossain määrin institutionaalisesti riippumatonta. Tämä tarkoittaa, ettei valtaa pitävien ikäviksi kokemista
asioista vaieta. Neutraalisuus ja riippumattomuus viittaavat tässä yhteydessä pyrkimykseen kohti puolueettomuutta. Näkökulma on tärkeä,
koska yhteiskuntatieteellinen tutkimus on moneen kertaan osoittanut
valtaa pitävien ja poliittis-hallinnollisten toimintakenttien ja verkostojen
merkityksen päätöksenteossa (esim. Mattila 2000; Wacquant 2005).
Neljäs näkökulma liittyy siihen, kohdistuuko poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa hyödynnettävä tieto yhteiskunnan ongelmien
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ja haasteiden kannalta tarkoituksenmukaisiin kysymyksiin. Alati monimutkaistuva yhteiskunta asettaa omat rajoitteensa sille, miten ja
miksi tiedontuotanto ja tutkimuskohteet valikoituvat. Haasteena tässä
on se, että julkisen politiikan kannalta merkittävät yhteiskunnalliset
kysymykset onnistutaan saamaan tutkimuksen kohteiksi ja näin ollen
myös päätöksentekijöiden ”asialistalle”. Yhteiskunnan kompleksisuus
(Vartiainen, Ollila, Raisio ja Lindell 2014) ja organisaatioiden kyky toimia kompleksisessa toimintaympäristössä (Stacey 2010) ovat
merkittävä reunaehto julkisen politiikan onnistuneelle toteutukselle.
Viidenneksi on otettava huomioon se, vallitseeko poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tuottamisessa tietotuotannon ja tiedonhyödyntämisen välinen tieteenala-asymmetria. Tällä
viittaamme siihen – ja kommenttimme liittyy edelliseen pohdintaan –
pystytäänkö akateemisella kentällä tuottamaan päätöksenteon tarpeita
silmällä pitäen riittävän nyansoitua tietoa, jota hankittaessa on otettu
huomioon akateemisella kentällä tuotetun tiedon tieteenalarajoitteet.
Yhtenä ratkaisumallina yhä kompleksisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa voidaan pitää monitieteellisyyttä – koskien sekä tutkimuksen
kysymyksen asettelua ja että analyysitapaa.
Yhteenvetona voidaan esittää, että tiedolla johtaminen edellyttää
poliittis-hallinnollisessa systeemissä systemaattisesti ja luotettavasti
tuotettua tietoa, joka on kaiken lisäksi objektiivista. Lisäksi oleellisia
asioita ovat tiedon oikea-aikaisuus ja sisällöllinen tarkoituksenmukaisuus. Näin ollen tiedon tuottajien rooli ei ole missään nimessä
itsestään selvä. Rooli edellyttää poliittis-hallinnollisen päätöksentekojärjestelmän reunaehtojen ymmärtämistä, mutta myös tutkimustiedon ”asemointia” sen perusteella, mikä kulloinkin on merkittävä
yhteiskuntapoliittinen ongelma.

Julkisen politiikan kentän tiedon tuottajat ja hyödyntäjät
Julkista politiikkaa koskevan tiedon tuottajia ja hyödyntäjiä voidaan
tarkastella monin eri tavoin. Pierre Bourdieun sosiologiset käsitteet
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avaavat sellaisen näkökulman julkisen politiikan tietoon, joka pakottaa
pohtimaan julkiseen politiikkaan liittyviä rooleja – ja vallankäyttöä.
Bourdieu tuli nimittäin kuuluisaksi siitä, että hän tavallaan hylkäsi
koko yhteiskunnan käsitteen ja alkoi sen sijaan puhua yhteiskunnallisen toiminnan kentistä (ks. esim. Bourdieu 1998; Broady 1991).
Bourdieun ajattelussa toimijat toimivat yhteiskunnallisen toiminnan
erilaisilla kentillä kasatessaan erilaisia kullakin kentällä arvokkaaksi
tiedostettuja ja tunnustettuja pääomia – ja muokaten samalla habitustaan, jolla Bourdieu viittaa toimijoiden yhteiskunnalliseen rooliin,
joka on muokkaantunut ajan saatossa.
Bourdieun käsitteellisessä apparaatissa kenttä viittaa suhdejärjestelmään, joka vallitsee instituutio- ja henkilötoimijoiden muodostamassa kokonaisuudessa (Bourdieu 1979). Olennaista tässä suhteessa
on ymmärtää, että bourdieulaisittain ajatellen kenttä on kamppailujen
areena, jossa kilpaillaan pääomista ja asemista ja jonne pääsyä portinvartijat säätelevät. Bourdieun käsittein ajateltuna kentällä tapahtuva
toiminta ei ole pelkkää veristä kilpailua kaikkien kesken (”vihollisia
kaikkialla”), vaan kyse on myös liittoutumisesta, velvollisuuksista,
erilaisista sidoksista, kumppanuuksien hakemisesta – tai orgaanisesta
solidaarisuudesta, kuten Bourdieu (1998, 388) itse asian ilmaisee.
Bourdieulaisittain ajatellen voidaan esittää, että julkisen politiikan
tietotuotannon kenttä on pirstaleinen toiminnan areena. Yhtäältä
voidaan puhua akateemisen tieteen kentästä, jota edustavat yliopistot
ja muut korkeakoulut. Suomen julkisen hallinnon kehittämisessä
onkin nähtävissä historiallisessa tarkastelussa pitkä perinne hallintotieteellisen tutkimuksen hyödyntämisestä poliittis-hallinnollisessa
päätöksenteossa (esim. Ahonen, Virtanen, Uusikylä 2002; Temmes
& Kiviniemi 1997). Vertailevassa tarkastelussa näyttää siltä, että
Pohjoismaissa 1990-luvulla tehdyt hallintouudistukset ovat olleet
esimerkiksi angloamerikkalaisiin maihin verrattuna asteittaisempia
ja hitaampia (Harrinvirta 2000), mikä todennäköisesti kertoo juuri
siitä, että tavalla tai toisella hallintouudistukset on kytketty tietoon
ja muutosprosesseissa on hyödynnetty tutkimustietoa.
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Toisaalta voidaan puhua julkisen politiikan tiedon tuottajien
osalta hallinnollisen tutkimuksen kentästä, jolla toimii erilaisia instituutio- ja henkilötoimijoita mutta jolle on luonteenomaista se, että kenttä
rakentuu hallinnon sisäisen toimijarakenteen varaan. Esimerkkinä
tällaisesta instituutiotoimijasta voidaan mainita sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Hallinnon sisään ankkuroituvassa tietotuotannon mallissa on otettava
huomioon se, millainen objektiivisuus tuotettuun sisältyy. Tavallaan
kyse on siitä, että hallinnon tutkimuslaitokset edustavat hallituksen
politiikkaa ja heitä tulosohjaavan ministeriön tahtotilaa, vaikkakin
tutkimuslaitoksissa itsessään korostettaisiinkin päätöksentekijöille
tuotettavan tiedon validisuutta ja reliaabeliutta.
Kolmantena julkisen politiikan päätöksentekoa tukevan tiedon
tuotannon areenana on hallinnon ulkopuolisen asiantuntijatiedon
kenttä, jonka toimijoita ovat erilaiset neuvonantajat, konsultit, etujärjestöt ja muut mielipiteenmuokkaajat (ml. lobbausinstituutiot). Tämä
tiedontuotannon kenttä sijoittuu muodollisesti poliittis-hallinnollisen
päätöksenteon ulkopuolelle, joskin näiden välinen rajapinta hämärtyy
koko ajan erilaisten ja eripituisten toimeksiantosuhteiden vaikutuksesta. Viime vuosina Suomessa on paljon keskusteltu muun muassa
konsulttien ja asiantuntijoiden käytöstä hallinnon uudistamisessa, ja
jotkut kirjoittajat ovat jo alkaneet epäillä, että näin hallinnosta on saatu
aikaan tyhmä ja tehoton koneisto (Kuusela & Ylönen 2013). Jotkut
kirjoittajat ovat myös epäilleet, että hallintoideologian muutoksilla on
tavoiteltu paljon muutakin kuin pelkkien hallintorakenteiden muutosta (esim. Yliaska 2014): tällaisen tulkinnan mukaan hallintoideologioiden (new public management ja new public governance) avulla ja
hallinnon modernisoimisprojektin varjolla on rapautettu suomalaisen
hyvinvointivaltion perusrakenteita ja muutettu yhteiskuntaa entistä
liberaalimpaan suuntaan. Tällaisessa valtiointerventionismitulkinnassa
kasvottoman ja rahalla maksetun asiantuntijatiedon rooli on helppo
siirtää ajatuksellisen tikkataulun keskiöön.
Julkista politiikkaa koskevan tiedon hyödyntäjiä voidaan myös
tarkastella Bourdieun kenttäteorian näkökulmasta. Päätöksentekoa
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varten tuotettua tietoa hyödynnetään ensinnäkin politiikan (politics)
kentällä. Poliittiset päättäjät käyttävät tietoa päätöstensä tukena tavalla
tai toisella, valikoiden tai ei. Toisaalta tietoa hyödynnetään hallinnon
kentällä, millä viitataan tässä virkamiesten toimesta toteutettavaan
päätösten valmisteluun ja julkisen politiikan toimenpiteiden suunnitteluun. Kolmanneksi voidaan ajatella, että päätöksentekoa varten
tuotettua tietoa hyödyntää niin sanottu yleinen mielipide, joka on
kenttänä sangen fragmentaarinen mutta johon kuuluvat tiedotusvälineet, erilaiset yhteiskunnalliset intressi- ja lobbausinstituutiot. Periaatteessa jokainen kansalainen hyödyntää tietoa, jolloin keskeiseksi tulee
myös tiedon helppo saatavuus. Poliittis-hallinnollista päätöksentekoa
tukevan tietotuotannon ja tiedon hyödyntämisen yhteiskunnalliset
mekanismit ovat moninaisia, epäselviä ja vaikeasti tulkittavia. Bourdieulaisittain ajatellen kiinnostavaa on pohtia sitä, ketkä toimivat
edellä mainituilla tietotuotannon ja tiedon hyödyntämisen kentillä
portinvartijoina. Nämä tahot viime kädessä ratkaisevat, kenen tieto on
arvokasta siinä mielessä, että sitä todellakin käytetään päätöksenteon
tukena. Näin ajatellen kiinnostus ja huomio kohdistuvat erityisesti
niihin tahoihin, jotka tilaavat ja rahoittavat päätöksenteossa tarvittavaa
tietoa sekä jalostavat ja tulkisevat sitä päätöksentekijöille.

Organisoitua vai organisatorista oppimista?
Tässä luvussa on jo tuotu esille, että se mikä pätee julkisen politiikan
päätöksentekoon, pätee laajemminkin julkisiin organisaatioihin. Näin
ollen voidaan sanoa, että poliittis-hallinnollista päätöksentekoa tukeva
tiedolla johtaminen voi liittyä organisoituun tapaan toimia julkisen
politiikan viitekehyksessä, tai sitten se voi liittyä organisatoriseen
toimintatapaan yksittäisen julkisen organisaation näkökulmasta katsottuna.
Julkisen politiikan näkökulmasta katsottuna organisoitu tapa
tiedolla johtamiseen liittyy siihen, miten päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon tarvetta perustellaan, millaista tietoa hyödynnetään
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ja kenen mielipiteistä tietotuotannon osalta ollaan kiinnostuneita.
Valtionhallinnossa avainroolissa tässä asetelmassa ovat valtioneuvosto
(maan istuva hallitus) ja ministeriöiden ylin johto, joiden vastuulla on
julkisen politiikan käytännön suunnittelu ja toimeenpanon valvonta.
Ministeriöiden vastuulla on puolestaan asioiden valmistelu valtioneuvostolle ja toimeenpanon johtaminen. Tietoperustainen julkisen
politiikan johtamisen (evidence based policy) kriteerinä voidaankin pitää juuri sitä, missä määrin valmistelussa ja toimeenpanon johtamisessa
nojaudutaan tietoon. Esimerkiksi politiikkalinjausten toimeenpanoa
on mahdollista edistää vahvahvalla informaatio-ohjauksella (Stenvall
& Syväjärvi 2006). Tällöin keskeiseksi kysymykseksi nousee myös
se, kuinka paljon toteutuksessa lopulta tieto vaikuttaa käyttämiseen
ja valintojen tekemiseen.
Organisatorisessa katsannossa huomio kiinnittyy siihen miten
yksittäiset julkiset organisaatiot toimivat. Chun Wei Choo (1998,
65–66) luonnehtii organisaatioita ymmärrystä tuottaviksi yhteisöksi.
Choo on kiistatta oikeilla jäljillä, ja oikeastaan kysymys on siitä, miten
tämä käytännössä yksittäisen organisaation tasolla tarkoittaa (ks. tästä
Goold & Campbell 2002): millainen toimintatapa organisaatiolla
on, kun se johtaa toimintaansa tietoon perustuen? Toimintatapa on
organisaation luoma systemaattinen toimintojen tai työprosessien
sarja, jota parannetaan sitä mukaa kuin tarvetta muutokseen ilmenee.
Organisoidun tai organisatorisen oppimisen tavoitteena on älykäs
toimintamalli. Viime aikoina on puhuttu jossain määrin tutkimuksellisessa mielessä julkisten organisaatioiden älykkyydestä, ja sen on
todettu – tiivistäen ilmaisten – liittyvän tiedolla johtamiseen ja uudentyyppiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun palvelujen suunnittelussa,
toimeenpanossa ja arvioinnissa (Virtanen & Stenvall 2014b).
Loppujen lopuksi julkisen toiminnan tiedolla johtamisella pyritään siihen, että julkinen toiminta olisi sen myötä älykkäämpää.
Julkisen politiikan näkökulmasta älykkyyden on katsottu liittyvän
siihen, että julkiset politiikat ovat haluttavia ja toteuttamiskelpoisia (esim. Christensen 2008, 452–453). Haluttavuudella viitataan
tässä yhteydessä siihen, millaista yhteiskuntaa halutaan ja millaista
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poliittis-hallinnollista päätöksentekoa sen pyörittämiseksi viime kädessä tarvitaan. Toteutuskelpoisuus viittaa tässä yhteydessä julkisen
hallinnon organisaatioajattelun laatuun – siihen, että hallinto pystyy
toimeenpanemaan tarkoituksenmukaisella ja palvelujen käyttäjien
näkökulmasta järkevällä tavalla julkista politiikkaa käytännöllisinä
toimenpiteinä.

Tämä kirja
Käsillä olevan johdantoartikkelin lisäksi tässä teoksessa pohditaan
tiedolla johtamisen tematiikkaa erilaisista näkökulmista.
Geert Bouckaert arvioi englanninkielisessä artikkelissaan tieteellisen tiedon merkitystä hallinnollisten uudistusten toimeenpanossa. Bouckaertin mukaan tieteellisen tiedon käyttöä säätelee yhtäällä
tutkimustiedon tarjonta (kuka tarjoaa ja millaista tietoa) ja toisaalta
tutkimustiedon kysyntä (kuka tietoa hyödyntää ja millä tarkoitusperillä). Bouckaert tuo tekstissään esille muun muassa käytännöllisesti
orientoituneiden akateemisten tutkijoiden (pracademics) merkityksen
tutkimustiedon välittämisessä perinteisten akateemisten instituutioiden ja päätöksentekijöiden välillä.
Harri Jalonen käsittelee artikkelissaan tiedolla johtamisen teoreettisia lähtökohtia. Samalla hän problematisoi tiedolla johtamiseen
liittyviä tutkimuksellisia koulukuntia. Tekstistä käy hyvin ilmi ne
jännitteet, joita syntyy tiedolla johtamisen ideaalin ja käytäntöjen
väliin. Olennaista johtamistyön kannalta Jalosen mukaan on se, että
johtamisessa osattaisiin erottaa olennainen informaatio epäolennaisesta
päätöksiä tehtäeässä.
Päivi Husman ja Jan-Erik Johansson pohtivat valtionhallinnon
päätöksentekoon liittyvän tiedonmuodostuksen prosessia yhteisten
tavoitteiden muodostamisen, tiedon tuottamisen ja tiedon hyödyntämisen näkökulmista. Husmanin ja Johanssonin analyysi paljastaa, että
tiedolla johtamiseen liittyy useita erilaisia ongelmia tiedonmuodostuksen prosessin eri vaiheissa. Kirjoittajien johtopäätös on, että tietoa
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tuotetaan, mutta usein irrallaan yhteiskunnallisista ongelmista. Tietoa
myös käytetään, mutta käyttö on usein sattumanvaraista ja pirstaleista.
Klaus af Ursin ja Juha Vartola valottavat sitä, miten hallintoideologia ja hallintoajattelu ovat muovautuneet viimeksi kuluneen parinkymmenen vuoden aikana. Analyysissaan he pohtivat hallintoideologian ja
erityisesti julkisen johtamisen kehitysvaiheiden heijastumista siihen,
millainen merkitys tiedolla johtamiselle on kulloinkin hallinnossa ja
päätöksenteossa annettu.
Kaisa Lähteenmäki-Smith ja Soile Kuitunen tarkastelevat näyttöperusteisuuden merkitystä julkisessa politiikassa ja julkisessa hallinnossa.
Kirjoittajat sanovat, että tieteen tuottamaa tietovarantoa tarvitaan,
jotta päätökset ylipäänsä voisivat perustua riittävälle tiedolle vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Lähteenmäki-Smith ja Kuitunen
nostavat päätöksenteon näyttöperusteisuuden ja tieteellisen tiedon
hyödyntämisen päätöksenteossa hyvän hallinnon kriteereiksi. Tiedon
muotoilun ja fasilitoinnin toimintatapojen kehittämisen lisäksi kirjoittajat näkevät kokeilut keinona laajentaa tiedon hyödyntä¬misen
valikoimaa päätöksenteon osana.
Pertti Ahonen tutkii omassa osuudessaan politiikan ja virkamiespäätöksenteon rajapintaa. Hänen tarkastelunsa kohteena on politiikan,
virkamiesten ja tieteen institutionaalinen logiikka. Ahosen johtopäätös
on paljolti samansuuntainen, kuin mitä edellä mainittiin Husmanin
ja Johanssonin artikkelin johtopäätöksenä: politiikkaa ja hallintoa
koskeva tieto ei ole kunnolla ”hallinnassa” oikeassa paikassa ja oikeaan
aikaan, millä on vaikutuksensa tiedon hyödyntämisen tapoihin julkisen
hallinnon päätöksenteossa.
Jari Kaivo-oja erittelee strategisen ennakointitiedon merkitystä
poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Kaivo-ojan mukaan kaikki
strateginen ja visionäärinen päätöksenteko perustuu tulevaisuustietoon.
Sopeutuva ennakointimalli on eräs mahdollisuus tuoda ennakointinäkökulma julkishallinnon päätöksentekoon systemaattisesti ja ketterästi
sopeutumismahdollisuuksia etsien. Kaivo-oja esittelee osuudessaan
sopeutuvaa ennakointimallia eri vaiheineen ja pohtii erilaisia evaluaatioja suodatusmalleja projektien ja erityisesti projektiportfolion hallintaan
liittyen.
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Maijaliisa Junnilan ja Sakari Hännisen aiheena on säädösehdotusten ennakkovaikutusten arviointi. Junnilan ja Hännisen teksti
havainnollistaa, mistä kaikesta poliittis-hallinnollisen päätöksenteon
edellyttämä ennakkovaikutusten arviointi koostuu ja millainen rooli
ennakkovaikutusten arvioinnilla ylipäänsä on säädösvalmistelussa.
Kirjoittajien tapausesimerkkinä on päättyneellä hallituskaudella toteutetun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamisen ennakkovaikutusten arviointi. Junnila ja Hänninen korostavat osaamisen merkitystä ennakkovaikutusten arvioinnin tekemisessä ja hyödyntämisessä:
osaamisvaatimukset koskevat politiikkaprosessin hallintaa, tarkastelun
kohteena olevan tutkimuskohteen järjestelmätasoista tuntemusta ja
ylipäänsä arviointiosaamista.
Riitta-Maija Hämäläinen ja Arja R. Aro tarkastelevat tutkimustiedon tarvetta ja tarjontaa sekä tutkimustiedon ja politiikkatoimien
vuorovaikutteisuutta. Artikkelissa kuvataan, miten tutkimustietoa
käytetään liikunnan politiikkatoimissa, miten toimijat ja muut tiedon käyttäjät voivat edistää tutkimustiedon käyttöä ja millaisia uusia
prosesseja ja instituutioita tässä yhteydessä voi syntyä. Kirjoittajat
pohtivat sitä, millä tavoin tutkimustietoa nykyään käytetään terveyttä
edistävän liikunnan politiikkatoimien pohjana ja miten sitä voitaisiin
käyttää tehokkaammin.
Minna Branders pohtii turvallisuuden tutkimuksen yleistä tilannetta ja tarpeita valtiohallinnossa sekä tutkimuksen suhdetta johtamiseen ja päätöksentekoon. Branders korostaa turvallisuuden systeemistä luonnetta ja kausaalisuuden ymmärtämisen tarvetta ilmiöiden
selittämisessä. Siihen esimerkiksi turvallisuuden ja talouden ”liittoa”
ilmentävä ajankohtainen Ukrainan kriisi on konkreettinen näkökulma
talouspakotteineen.
Risto Harisalo kirjoittaa valtiosta tietämättömyyden johtajana.
Hänen mielestään yhteiskunnassa on valtion lisäksi tuskin mitään
muuta instituutiota, josta ihmisillä on niin erilaisia ja jopa toisilleen
täysin vastakkaisia käsityksiä, odotuksia ja toiveita. Harisalon tekstissä
luodaan yleispiirteinen kuvaus erilaisten valtioiden kehityksen kaaresta. Artikkelinsa jälkimmäisessä osassa Harisalo tarkastelee sitä, miten
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eettistä hyvinvointivaltiota voidaan kehittää niin, että se hyödyntää
mahdollisimman hyvin yhteiskuntaa. Harisalon johtopäätös on, että
yhteiskunnan nykyisistä ongelmista suuri osa selittyy itse asiassa juuri
julkisen vallan omilla toimenpiteillä.
Vuokko Niirasen artikkeli on synteesi teoksen teemoista. Hänen
mukaan ajatus tutkimustiedon käyttämisestä päätöksenteossa korostaa
tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä. Tieteen ja käytännön väliseen suhteeseen liittyvät myös kysymykset tutkimustiedon käyttöarvosta ja tutkimustiedon välittymisen mekanismeista. Tutkimustiedon
käyttämisessä on poliittisen päätöksenteon osalla kysymys aina myös
arvojen allokoinnista, ei yksin rationaalisista, tietoon perustuvista
ratkaisuista. Tutkimustiedon merkitystä hallinnon reformeissa ja tutkimusten tietoperustan relevanssia voidaan arvioida esimerkiksi sen
osalta, kykeneekö tutkimuksen teoria tunnistamaan ja kuvaamaan
tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä ja prosesseja. Saadaanko tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista ja
päätösten vaikutuksista? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa
todellisuutta, myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus?
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Geert Bouckaert

DISSEMINATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
ON REFORMING PUBLIC ADMINISTRATION:
SOME CHANGING MECHANISMS

Introduction
Increasingly, knowledge becomes a driver for our economies and
societies and a pivot in reforming economies and societies. To make
this happen, it is necessary to manage knowledge and organize its
production and use. Information is necessary but not sufficient to
become knowledge. Knowledge is necessary but not sufficient to
become accepted and useful evidence for guiding, controlling and
evaluating changing economies and societies. Grounded policies in the
public sector need to be ‘evidence’ based. This implies that information
and data need to be transformed into knowledge that can be used to
develop these grounded policies to reform societies and economies.
This chapter is about organizing knowledge on the functioning
of the public sector. This knowledge is not contained in one discipline but in many empirical disciplines varying from law, economics,
management, and political science, to sociology, psychology, etc. This
knowledge is clustered and scientifically organized in the field of Public Administration (PA). This chapter is also relevant for knowledge
about the content of policies. In that case, the knowledge provided
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by the field of PA needs to add the specific knowledge of that policy
field, e.g. education, health, security, agriculture, etc.
To make the field of PA fit for purpose, i.e. to develop grounded
and evidence based reform policies for a functional public sector in
the future, there is a need to reflect thoroughly on how to organise
the supply, the demand, and the match of supply and demand, not
just of data and information, but of useful knowledge. To do this, it is
necessary to study the shifting mechanisms of PA knowledge supply,
demand, and their match (or mismatch). This chapter discusses some
of these changing mechanisms.

Shifting mechanisms of PA knowledge supply
In analyzing changing and shifting mechanisms of PA knowledge
supply, existing actors have changed and new actors are present and
emerging.
Within universities the shifting structures and practices to organize knowledge is substantial and significant. Three models that
turned into stages could be defined in producing knowledge within
universities. The first stage, certainly until about the 1950s, is the
“Lehrstuhl” or “Chair” which is connected to one single ‘Ordinarius’
who relies on his (women have been exceptions) ‘personal’ library
which is in his office, or even at home. In some cases the “Lehrstuhl”
has a personal assistant whose only job is to support the “Lehrstuhl”,
and a personal secretary. The type of output (if any) are monographs
mostly in national languages.
A second model organizes the production of knowledge by a
“Team of researchers” with a team leader, a professor with a research
portfolio. This model is copied from the natural sciences and their
laboratories. Increasing the infrastructure consists not only of a library
but also of survey instruments with big datasets (primary or secondary), case study data bases, or labs with some experimental research
possibilities. The team consists of people with a complementary set
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of competencies, and a logistical support. The output turns into
articles co-authored by the team members and of chapters in books.
In many universities additional organisations have been created to
translate, transfer, and disseminate knowledge into applications fit for
purpose and use. These spin-off structures, sometimes companies, are
developed to channel knowledge as marketised supply of knowledge.
A third model is a “Networks of Teams of researchers”. Since a
research programme is becoming so complex, and since specialization
is a feature, also in research activities, the need to have a network of
complementary research teams becomes essential. Figure 1 shows how
research may be driven by three angles. There is data driven research,
based on extensive data bases focusing on data mining. A second type
is methods driven, the core and the legitimacy of the research is in the
research method itself, whatever the data are. A third type is theory or
model driven, a deductive and coherent way of pushing the border lines
of knowledge, based on conceptual models and paradigms. Obviously, there is a need to combine these three angles to make knowledge
effective for use and fit for purpose. However, research is subject to
competencies, size and capacity, and traditions. Teams may have a
focus and an identity. To realize an integration of these three angles,
it may be necessary to create a network of complementary teams.

Figure 1. Three complementary entries for research.
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Not only have universities changed the nature of their knowledge
production function, they also lost their almost monopoly of knowledge production. There are more and different actors in the field
of producing Public Administration related data, information, knowledge, and evidence based policies, such as Think-Tanks, consultants,
research units within the public sector, lobbyists, and organisations
of professionals.
The development of think-tanks started in 1916 in the USA with
the Institute for Government Research, which later became the Brookings Institution. The number of think-tanks has grown significantly,
and some even have some do-tank features for training and education,
with conferences and seminars such as the UK based Institute for
Government. Some of these think-tanks are private foundations, e.g.
the Bertelsmann Stiftung. Others have clear ideological agendas, such
as the American Enterprise Institute. Several consultants have their
own academic support and embeddedness, such as the IBM (IBM
Center for the Business of Government). Some consultants have a
clear academic approach, e.g. Euréval in France.
But also within the public sector, significant research capacity
has been created to develop knowledge, not just on specific policy
fields, but also on the field of PA. Research units within the Swedish
public sector, or the USA Government Accountability Office (GAO).
Obviously, the national statistical institutes have increasingly not only
collected data but they have generated research capacity to analyse
and interpret and develop knowledge for policies. In some cases the
National Schools have generated research capacity and provided
knowledge for the field of PA, such as the French ENA or the Italian
Scuola Nationale dell’Amministrazione. There is also the professional
advisory committee structure around the public sector which in some
cases has the capacity to deliver reports to the government based on
their own research.
Lobbyists, at least in some cases, have significant research departments to support their agenda. The number of lobbyists, a regulated
profession, has increased significantly and concentrated near decision
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making centres, such as Brussels and Washington D.C. Some of these
lobbyists take the format of a think-tank.
Finally, there are organisations of professionals e.g. accountants
and auditors (FEE, Fédération des Experts Comptables Européens),
personnel managers, financial management, etc., who in some cases
have some research capacity.
All these new actors contribute to the supply of PA knowledge
and they feed the debate around PA, and obviously around many
policy fields.
As a consequence, the lost monopoly position of universities
resulted in a shift on the supply side from a pure Hierarchy model of
supply regulation to a networked or even marketised structure of this
supply. Supply is now responding to tenders to get research contracts.
The increase in the number of suppliers has created a competition for
resources, people, and contracts. To cope with this situation, the supply
side has re-organised itself and has created consortia, partnerships,
virtual platforms, and clearly has increased mobility of researchers
creating alternative opportunities for e.g. PhD’s in the field.
What are the implications of these shifts in supplying knowledge?
In the interest of a well-equipped society and economy, it is necessary
to have a rich variety of supply required by the range of problems to
solve. It is also necessary to have a decently organized supply side that
has a possibility to create synergies, to specialize, to create complementary capacity, and to co-ordinate. Finally, the different types of
supply requires a range of dissemination patterns and formats, from
very academic to more hands-on.
In summary:
Lesson 1: Need for requisite variety of production structure
Lesson 2: Need for co-ordination of production (e.g. network financing)
Lesson 3: Need to diversify dissemination according to the supply type

Tiedolla johtaminen  31

Shifting mechanisms of PA knowledge demand
The public sector has become complex in itself. As an instrument to
solve and anticipate and respond, its complexity needs to be at the
same level as its environment to which it responds. To the extent that
problems become ‘wicked’ or ‘unsolvable’, the public sector needs to
provide extra proof of its legitimacy. If a public sector is not able to
be part of the solution of problems, it becomes a part of the perceived
problems. Also, previously the public sector, as the representative of
the State, was above all parties. Now, the public sector increasingly
is not automatically above all actors anymore but becomes a partner
with other actors. This affects the borderlines and the interfaces of
the public sector. Previously, within and outside the public sector
was clear. This was also supported by separate legal frames, at least in
administrative law based countries, contrary to common law based
countries. Now, the public sector uses a lot of private sector law within
the public sector. Inside and outside become less clear, and there is a
permeable interface with the outside. Previously, stability allowed to
have long term visions where short term fitted very well. Now, short
term becomes very dominant, unpredictable and heterogeneous, and
is not fitting very well anymore with long term issues.
As a consequence, demand for PA knowledge has changed. In
this context, the demand for adequate and fit-for-purpose knowledge
becomes essential for its own purpose. The demand for PA knowledge has significantly shifted from stable and predictable questions to
dynamic and unpredictable issues to solve; from internal demand to
internal and external demand; from homogeneous predictable and
long term to heterogeneous unpredictable and short term; and from
one dimensional to multidimensional demand.
This results in some lessons. It is essential for the public sector to
know and be aware of the supply capacity and competencies to provide
elements for solutions. It is also important, especially for smaller countries to have a wide scope of supply and a critical mass. If expertise is
missing, there should be a possibility to plug this in through networks.
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Given demand features such as unpredictability, heterogeneity, short
term, multi dimensionality, etc. a diversified dissemination is essential.
There is a need for different supply for different demands. To the extent
that supply has changed that it doesn’t find a natural way to demand,
and vice versa, there is a need for knowledge brokers.

Lesson 4:

Lesson 5:
Lesson 6:
Lesson 7:

In summary:
Need to have a mapping capacity to screen existing and future
demand (what do we want to know now and in the future?)
and changing supply capacity (now and in the future: what
capacity do we need?)
Need to support a bigger critical mass of supply teams and of
networks of teams
Need for diversified dissemination (internal executive, internal
exhaustive, external target groups, external press).
Need to involve research brokers, to allow for contracting out
of research modules, to build consortia of suppliers.

Shifting mechanisms of matching supply and demand
When mechanisms of supply and of demand are shifting, then consequently, it is normal to expect that the mechanisms that need to
match supply and demand are also shifting. In general terms, table 1
shows that four situations are possible.
Situation 1 is one of absence of supply and of demand. This is a
reality of unawareness and of ignorance. In this situation something
is happening but nobody knows and expects something to happen.
This is the field of sudden accidents and crises, such as e.g. a tsunami,
a terrorist attack, an excessive disease, etc.
Situation 2 and 3 are two zones of mismatches. There is supply
but no demand, where researchers are making knowledge available
but nobody listens to an available audit, a critical study, or evaluation of a policy. Or there is a clear demand but nobody is available to
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provide knowledge. This lack of supply could be a national lack or a
generalized lack of knowledge. OECD sometimes needs to conclude
that some countries do not have statistics on issues where many other
countries are informed. Commissioned research also want immediate
answers and therefore there could be a temporary mismatch.
The fourth situation allows to match supply and demand. However, even here there could be different degrees of matching knowledge.
Demand always has some slight bias from the supply of knowledge,
and researchers do not always have answers to the relevant questions
and conclude that they need to do more research.
The purpose of this matrix is also to develop an improvement
strategy to move from 1, 2 and 3 to 4, and within 4, to move to higher
degrees of matching of supply and demand.
Table 1. (Mis-) matching supply and demand of PA knowledge
No supply

Supply

No demand

Unawareness, Ignorance

Mismatch Zone 1

Demand

Mismatch Zone 2

Degrees of Matching

This brings us to the question what the driving force is for this match,
supply and/or demand. A demand driven supply is different from a
supply driven demand. It is also the question of who is setting the
agenda for whom: practice (demand) is setting the research agenda
(supply), or researchers (supply) anticipate and set the agenda for
reality (demand).
This results in two models of research policy (see table 2). In a
supply driven research policy there is an open call for any theme, and
researchers respond to this call by submitting their research projects
(table 2a). In a demand-driven research policy, there is a guided and
defined call with specific topics and themes. However, also here it could
be that a classical research pattern is followed as in table 2a, whereas a
really demand-driven research agenda starts with concrete problems and
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types of solutions that are needed for those that have to implement
it as in table 2b.
Table 2a. Supply-driven research
Research
Question

Research
Activities

Academic
Research Output

Dissemination

Table 2b. Demand-driven research

Shared
Problem or
Challenge
to be
addressed

Involving
‘Problem
Solving’
Stakeholders to detect
demand for
dissemination

Defining
Research
Output
Needed
by Stakeholders

Research
Questions
to be
Adressed
to produce
this
research
output

Research
activities

Research
Output with
Dis-semination to
pre-defined
stake-holders

What lessons could one derive from this matching problem? In order
to make sure that zones 1, 2, and 3 (table 1) are as empty as possible
it is necessary to have a good mix of open and closed thematic calls.
To push the match in zone 4, it is important to start with problem
definitions where stakeholders are directly involved at the beginning
and during the research activities, not just at the end of the research
project. Since demand may be sudden and urgent, and supply takes a
long term to build, a long term research investment strategy is necessary, including international networks to complement lack of capacity.
There is also a clear need to have sufficient academic knowledge within
the public sector with an empathy for knowledge production. This
type of profile could be called ‘pracademic’.
In summary:
Lesson 8: Need for equilibrated mixture of open (supply-driven) and
closed (demand-driven) calls.
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Lesson 9: Need to consider dissemination at the beginning, not at the
end of the pipeline.
Lesson 10: Need to invest in long term national supply capacity within
an international network of potential supply.
Lesson 11: Need for Pracademics, bridging supply and demand

Specific Complexities to Supply, to Demand,
and to Disseminate PA Knowledge
Four dimensions add to complexity: multiple disciplines, diversity
of cultures and values, rigid path dependency, and changing public
administrative realities. These four dimensions frame the future of
supply and demand, and therefore of dissemination of research and
teaching activities of Public Administration.
To keep an eye simultaneously on the range of relevant disciplines
should have an impact on the supply and demand of knowledge. It is
essential to re-emphasize the existence of economics, law, psychology,
political science, history, anthropology, and other disciplines in the
field of Public Administration. This implies that also methods such
as surveys, experiments and modelling, need to be more imported in
PA. From a theoretical point of view, the whole range of grand theories, middle-range theories, and micro theories need to be explored,
including models. The dynamics of rise and decline of paradigms,
sometimes related to the rise and decline of a discipline within PA,
needs also to be taken into account. This may imply preparing Weber’s
Renaissance, or developing a Neo-Weberian paradigm. Many European countries, but also the US, are administrative law countries, not
common law counties, which had to absorb elements, instruments and
mechanisms of New Public Management. The travelling of these NPM
ideas didn’t turn continental Europe into NPM countries since this is
reserved for the common law Anglo-Saxon countries. These amended
systems could be called Neo-Weberian systems. The development of
these systems could be a distinct European agenda.
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In general, historians of PA focus on how, in the past, ideas and
practices traveled in space and in time, or not. This common law feature is related to a disciplinary debate but to a path dependency as well.
A second dimension is cultures and values. How to take different
cultures and values into account?
PA has been very Western-oriented, even very US-oriented. The
emerging countries (BRICS, but also others) will want to develop
their own PA traditions taking their culture into account. Asian (Confucianism, Taoism), Arabic (Muslim), African and Latin-American
PA should be taken into account. How does this affect research and
teaching? How does this affect knowledge about public administration realities?
A recent controversy about ‘governance’ showed this cultural component. According to Fukuyama the Western concept of governance
includes democracy which is not the case in the Asian definition: it
is possible to have good governance without democracy. The whole
ambition to export the Western model to developing countries ignores the PA cultural diversity and the range of values in societies. To
the extent that Western societies include more variety and diversity
of cultures and values, it must have an impact on the functioning of
our public administrations, and therefore on PA.
A third dimension is about preparing knowledge about futures of
PA. This has an implication of causality, but also of teleology which
may be connected to ideology. What do logics of appropriateness look
like? How do utopias appeal to public administrations and to Public
Administration (what are the hidden values in our theories?) What is
public administration in utopia/dystopia? And what is utopia/dystopia
in Public Administration? Are we moving to new or post-democratic
systems in the West, and what does it mean for public administration?
This vector is about values, politics, democracy, citizenship versus the
state, and trust which become the context of PA knowledge.
A fourth dimension is the interaction of public administration
and PA itself, as a driver or a follower. How to organize accumulation of knowledge in PA? How to develop a research cycle around a
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theme? How to strengthen comparative research and mission driven
teaching? How to bridge PA disciplines and its scientific approaches
with public administration practices? To what extent is PA a driver
for realities, or just following these realities?

Concluding reflections and some lessons
To make the field of PA fit for purpose, i.e. to develop grounded and
evidence based reform policies for a functional public sector in the
future, there is a need to reflect thoroughly on how to organise supply
and demand, and their match, not just of data and information, but
of useful knowledge. To do this, it is necessary to study the shifting
mechanisms of PA knowledge supply, demand, and their match (or
mismatch). This chapter has discussed some of these changing mechanisms, and focused also on four additional dimensions of complexity
for the field of PA such as multiple disciplines, diversity of cultures and
values, rigidity of paths, and changing realities. A set of eleven “lessons”
for stakeholders in the field of PA knowledge have been formulated.
Table 3: Lessons for matching supply and demand of PA knowledge.

Lesson 1:
Lesson 2:
Lesson 3:
Lesson 4:

Need for requisite variety of production structure
Need for co-ordination of production (e.g. network financing)
Need to diversify dissemination according to the supply type
Need to have a mapping capacity to screen existing and changing supply capacity
Lesson 5: Need to support a bigger critical mass of supply teams, and of
networks of teams
Lesson 6: Need for diversified dissemination (internal executive, internal
exhaustive, external target groups, external press…).
Lesson 7: Need to involve research brokers, to allow for contracting out
of research modules, to build consortia of suppliers.
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Lesson 8: Need for equilibrated mixture of open (supply-driven) and
closed (demand-driven) calls.
Lesson 9: Need to consider dissemination at the beginning, not at the
end of the pipeline.
Lesson 10: Need to invest in long term national supply capacity within
an international network of potential supply.
Lesson 11: Need for Pracademics, bridging supply and demand
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Harri Jalonen

TIEDOLLA JOHTAMISEN
NÄYTTÄMÖ JA KULISSIT

Johdanto
Tiedolla johtamisella pyritään sekä informaation puutteesta johtuvan
epävarmuuden vähentämiseen että informaation paljoudesta ja/tai
toimintatilanteen monimutkaisuudesta syntyvän monitulkintaisuuden
hallintaan. Aristoteelisessa hengessä on luontevaa ajatella, että se, joka
tietää, mikä on tarpeellista ja pystyy sen toimittamaan, osaa johtaa
niin taloa kuin valtiotakin (Ksenofon 1960). Rationaalisen päätöksentekomallin mukaisesti tietämistä preferoidaan tietämättömyyden
kustannuksella.
Tiedolla johtaminen – erityisesti hallinnonrajat ylittävä tiedonkulku, keskenään keskustelevat tietojärjestelmät sekä julkishallinnon
keräämän datan parempi hyödyntäminen – nähdään lupaavana keinona lisätä julkishallinnon ja laajemmin julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty,
sillä julkishallinnon informaatioympäristö muuttuu ennennäkemättömän nopeasti. Merkittävimpänä muutoksena on saatavilla olevan
informaation räjähdysmäinen kasvu.
Yhä useammin kuulee puhuttavan massadatasta (big data), jolla
laajasti ymmärrettynä tarkoitetaan digitaalisen informaation eksponen-
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tiaalista kasvua. Massadataa kuvataan tavanomaisesti kolmella ulottuvuudella, joita ovat informaation suuri määrä (volume), informaation
leviämisen nopeus (velocity) sekä informaation monet eri muodot
(variety). Joidenkin arvioiden mukaan kysymys on uudenlaisesta yhteiskunnallisesta infrastruktuurista, joka muuttaa myös käsityksiämme
demokratiasta ja kansalaisosallistumisesta. Optimistisimmissa arvioissa kehityksen nähdään kulkevan kohti ketterämpää julkishallintoa.
Odotusarvona on, että myös julkisessa palvelutuotannossa siirrytään
reaktiivisesta ja verkkaisesta toiminnasta proaktiiviseen ja tosiaikaista
tapahtuma- ja prosessidataa hyödyntävään johtamiseen. Matka tiedolla johtamisen ideaaliin on kuitenkin pahasti kesken. Ei tarvitse
kuin ajatella vaikkapa suomalaisia kuntia ja niiden satoja erilaisia ja
useimmiten toistensa kanssa yhteensopimattomia tietojärjestelmiä,
niin huomaa, että tiedolla johtaminen on suomalaisessa julkishallinnossa toistaiseksi lunastamista odottava lupaus.
Tiedolla johtamisella ei ole itseisarvoa. Tiedolla johtamisen oikeutus syntyy sen toimintaa parantavasta vaikutuksesta. Tiedolla johtaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan toiminnasta itsestään syntyvän
tiedon (esim. palvelun tuotantokustannukset) ja toimintaan vaikuttavan ulkoisen tiedon (esim. palvelukysyntä) yhdistämistä toimintatilanteessa (esim. päätöksenteko resurssien kohdentamisesta) tavalla,
joka vie organisaatiota toivottuun suuntaan. Kontekstista riippumatta
tiedolla johtamisen ideaalina on relevantin tiedon erottaminen epäolennaisesta informaatiosta. Vaikka tämä tavoite voidaankin leimata
truismiksi, pitää se sisällään tärkeän huomion: kaikella informaatiolla,
joka on saatavilla, ei ole toiminnan kannalta olennaista merkitystä.
”Näyttämö–kulissi”-vertauskuvalla viitataan käsillä olevassa artikkelissa jännitteisiin, joita vallitsee julkilausuttujen tiedolla johtamiseen liittyvien tavoitteiden ja organisaatioissa vallitsevien tiedolla
johtamisen käytäntöjen välillä (ks. myös Lempiälä 2011). Artikkelissa
ei kyseenalaisteta tietämisen ja organisaation menestymisen välistä
yhteyttä. Sen sijaan artikkelin tavoitteena on pohtia ja eritellään
tekijöitä, jotka voivat johtaa tiedolla johtamisen paradoksiin: hyvän
tavoittelu (olennaisen tiedon erottaminen epärelevantista informaa-
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tiosta) aikaansaa huonon lopputuloksen (epärelevantin informaation
ylituotanto). Artikkelin rakentuu seuraavasti: 2. luvussa hahmotetaan
tiedolla johtamisen tutkimuksen evoluutiota, 3. luvussa esitetään
yhdenlainen tulkinta tiedolla johtamisen ideaalista, 4. luvussa pureudutaan tiedolla johtamisen kääntöpuoleen, ts. tekijöihin, joiden
johdosta tiedolla johtamista on vaikea toteuttaa käytännössä, 5. luvussa
pohditaan tiedolla johtamisen kehittämistä erilaisten tieto-ongelmien
(epävarmuus, monimutkaisuus, epäselvyys ja monitulkintaisuus) valossa ja artikkelin päättävässä 6. luvussa vedetään yhteen artikkelin
keskeiset havainnot.
Artikkeli on luonteeltaan uutta luova ja siinä käsitellään ilmiöitä,
jotka ovat jääneet tiedolla johtamisen tutkimuksessa vähälle huomiolle.
Artikkelia varten ei ole kerätty empiiristä aineistoa.

Tiedolla johtamisen tutkimuksellisten juurien hahmottelua
Sosiologi Thorstein Vebleniä (1857–1929) pidetään usein yhtenä
ensimmäisistä tutkijoista, jotka sitoivat yrityksen menestymisen sen
kykyyn luoda, jakaa ja soveltaa tietoa. Veblen esittää kirjassaan Theory
of Business Enterprise (1904), että yritys, joka ei tiedä mitään, mitä
sen asiakkaat tai sidosryhmät eivät tiedä, ei voi menestyä. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö organisaatioiden riippuvuus tiedosta olisi
2000-luvulla vähintään yhtä merkittävää kuin Veblenin aikana. Näin
siksi, että tieto ei ole nykyisin pelkästään kriittinen resurssi vaan yhä
useammin myös organisaatioiden tuottama lopputuote.
Tiedolla johtamisen juuret löytyvät resurssiperustaisesta ajattelusta
(resource-based view). Edith Penrosen klassikoksi muodostuneessa
teoksessa The Theory of the Growth of the Firm (1959) yrityksen kilpailukyvyn nähdään koostuvan sen hallussa olevista resursseista. Mitä
arvokkaampia, harvinaisempia ja vaikeammin kopioitavissa yrityksen
resurssit ovat, sen vankemmalla pohjalla yrityksen kilpailuetu on
erityisesti lyhyellä aikavälillä (Laihonen ym. 2011). Vaikka Penrosen
muotoilema resurssipohjainen näkemys on saanut osakseen myös
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kritiikkiä (ks. esim. Rugman & Verbeke 2002), tämän artikkelin näkökulmasta olennaista on, että Penrose oli yksi ensimmäisistä, joka yhdisti
resurssien tehokkaan johtamisen yrityksen kilpailuetuun, strategiaan
ja kasvuun (Lockett & Thompson 2004; Kor & Mahoney 2004).
Penrosen (1959, 85) mukaan yritysjohdon tiedoista, luovuudesta ja
kokemuksesta riippuu, millaisten resurssiyhdistelmien ja tuote- ja
palvelutarjooman varaan yritys kilpailuetunsa rakentaa. Huomionarvoista on, että vaikka Penrose tunnisti tiedon merkityksen, tieto oli
hänelle yksi resurssi muiden joukossa. Tämä on ymmärrettävää, sillä
1950-luvun maailmassa talouden dynamiikka rakentui enimmäkseen
teollisuuden ja tavaratuotannon varaan.
Penrosen ajoista maailma on muuttunut. Nykyisin kehittyneiden yhteiskuntien tunnuspiirteenä pidetään varsin yleisesti niiden
tietointensiivisyyttä. Informaation ja tiedon roolista ihmisten, organisaatioiden ja kokonaisten kansakuntien menestymisen ehtona ovat
kirjoittaneet hieman erilaisin painotuksin muun muassa Daniell Bell
(1973, The Coming of the Post-Industrial Society), Yoneji Masuda (1981,
The Information Society as Post-Industrial Society) ja John Naisbitt
(1984, Megatrends – Ten New Directions Transforming Our Lives).
Yhteistä edellä mainituille klassikoille on, että niissä kaikissa
korostetaan siirtymää teollisen tavaratuotannon maailmasta kohti
tietoperusteista arvonluontia. Tietointensiivisyys korostaa tiedon suhteellista tärkeyttä samalla tavalla kuin pääoma- ja työvoimaintensiivisyyden käsitteet korostavat pääoman ja työvoiman tärkeyttä suhteessa
muihin tuotannontekijöihin (Starbuck 1992; Laihonen ym. 2011).
Tietointensiivisyyden vahvistuminen on sittemmin näkynyt myös
teoriakehityksessä. Yhtenä kulminaatiopisteenä voidaan pitää Robert
Grantin ja John-Christopher Spenderin vuonna 1996 julkaisemia
artikkeleita Strategic Management Journal-lehdessä. Tietoperustaisen
näkemyksen (knowledge-based view) ydin rakentuu ajatukselle, että
yrityksen kestävä kilpailuetu rakentuu vaikeasti kopioitavien ja imitoitavien tietoresurssien varaan. Yritysjohdon tehtävänä on koordinoida
niitä prosesseja, joiden avulla tietointensiivisissä organisaatioissa integroidaan tuotteita ja palveluja (Grant 1996; Laihonen ym. 2011).
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Grantin ja Spenderin artikkelit myötävaikuttivat osaltaan tiedolla
johtamisen tutkimukseen. Tämä näkyy nopeana aihepiiriä tarkastelevien tutkimusartikkeleiden määrän kasvuna. Taulukkoon 1 on
koottu huhtikuussa 2014 suoritetun ja neljään organisaatio- ja johtamistutkimuksen kannalta relevanttiin tietokantaan kohdistetun haun
tulokset. Siitä selviää, että tiedolla johtamista (myös tietojohtaminen ja
tietämyksen hallinta1) käsittelevien artikkeleiden määrän suhteellisesti
suurin kasvukausi ajoittuu juuri Grantin ja Spenderin artikkeleiden
julkaisuajankohtaa seuraaviin vuosiin. Absoluuttisesti mitattuna eniten
aihetta käsitteleviä artikkeleita on kuitenkin julkaistu tuoreimmalla
viisivuotisjaksolla.
Taulukko 1. Tiedolla johtamisen tutkimus tiedejournaaleissa 1990–2013.
Tietokanta
‘Knowledge
management’
-käsitteen esiintyminen vertaisarvioitujen artikkeleiden
abstrakteissa

1990–1995

1996–2001

2002–2007

2008–2013

Academic Search
Elite – EBSCO

11

253

834

1130

ProQuest

12

993

4647

4679

Elsevier:
Science Direct

28

186

526

884

Emerald Insight

36

1003

3726

5425

Artikkeleiden määrällinen tarkastelu ei luonnollisestikaan kerro mitään
niiden sisällöllisistä painotuksista. Artikkeleita on julkaistu kymmenissä hyvin erilaisen profiilin omaavissa journaaleissa. Oletettavaa on,
että päällekkäisyydestä huolimatta eri journaalit ilmentävät tiedolla
johtamisen erilaisia ”koulukuntia” ja ”tutkimustraditioita”. Tietoha1.

Näin siksi, että englannin kielen käsite ’knowledge management’ on käännetty
suomeksi muun muassa tiedolla johtamiseksi, tietojohtamiseksi ja tietämyksen
hallinnaksi. Ks. tarkemmin esim. Huotari & Savolainen (2003).
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kuosuman saaneiden artikkeleiden journaalit voidaan jakaa Laihosta
ym. (2013) mukaillen karkeasti neljään kategoriaan:
1)

Tietämyksenhallintaan erikoistuneet journaalit; keskeisenä
huomion kohteena eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon jakaminen ja
hyödyntäminen; esimerkkinä Journal of Knowledge Management;

2)

Aineettomaan pääomaan erikoistuneet journaalit; keskeisenä
huomion kohteena organisaation tietopääoman tunnistaminen
ja hallinta; esimerkkinä Journal of Intellectual Management;

3)

Organisaation oppimiseen erikoistuneet journaalit; keskeisenä huomion kohteena uuden tiedon luominen ja organisaation oppiminen; esimerkkinä The Learning Organization;

4)

Liiketoimintatiedon hallintaan erikoistuneet journaalit; keskeisenä huomion kohteena tiedon kerääminen ja jalostaminen
päätöksenteon tueksi; esimerkkinä International Journal of
Business Intelligence.

Tiedolla johtamisen koulukuntia ja tutkimustraditiota voi etsiä myös
ilmiölähtöisesti. Tällöin yhdeksi tutkimuksia jakavaksi tekijäksi muodostuvat kohdeilmiön hahmottamisen erilaiset tavat. Voidaan kysyä,
millä oikeastaan johdetaan, kun johdetaan tiedolla. Tiedon olemus
on askarruttanut ihmiskunnan merkittävimpiä ajattelijoita Platonista
Popperiin (Grant 1996, 110). Aristoteleen opettajan Platonin näkemys
tiedosta perusteltuna tosiuskomuksena lienee yksi laajimmin viljellyistä
tiedon määritelmistä. Organisaatiokontekstiin sovellettuna Platonin
määritelmän ongelmana on kuitenkin sen epäpragmaattisuus.
Organisaatiossa olennaista on kulloisessakin toimintatilanteessa
käyttökelpoinen tieto (vrt. Jasanoffin ’serviceable truth’). Tosiuskomuksen sijaan tieto ilmenee organisaatiossa ennen kaikkea toimintakykynä
(Sveiby 1997; Demarest 1997) ja keinona luoda (taloudellista) arvoa
(Grant 1996). Tieto voidaan ymmärtää sekä strategiseksi varannoksi
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(strategic asset) että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmeneviksi tietämisen prosesseiksi (knowing) (Maula 2006). Toimintaa ja arvonluontia painottava näkökulma ohjaa samalla kysymään, mikä on tiedolla
johtamisen suhde muihin johtamisen ismeihin. Onko kysymys pyörän
uudelleen keksimisestä vai nykyorganisaatioiden toimintaedellytyksiä
aidosti parantavasta johtamisinnovaatiosta?

Tiedolla johtamisen ideaali
Tiedolla johtaminen nähdään artikkelissa tutkimuksellisena viiteryhmänä, jonka keskipisteessä ovat tiedon luominen, organisointi,
jakaminen ja soveltaminen sekä näitä tukevat rakenteet ja teknologiat
(Lönnqvist ym. 2007; Laihonen ym. 2013). Tiedolla johtamisen
teoreettinen ja käytännöllinen kontribuutio syntyy ymmärryksen
lisäämisestä organisaatioiden2 sisäisten sekä niiden saatavilla olevan
tiedon ja informaation tunnistamiseen, välittämiseen ja käyttöön
liittyvien prosessien hallinnasta ja johtamisesta.
Tutkimuskirjallisuudessa ei ole pulaa tiedon erilaisista organisaatiosovelluksista. Yksi tunnetuimpia on Herbert A. Simonin näkemys tiedon ja päätöksenteon välisestä suhteesta. Simonin (1978)
mukaan tietoa tarvitaan i) päätöksentekotilanteen havaitsemiseen, ii)
vaihtoehtoisten toimintamallien hahmottamiseen sekä iii) sopivan
toimintamallin valintaan. Päätöstä voidaan pitää onnistuneena, jos
eri vaiheiden tietoperusta on kunnossa ja ratkaisut osoittautuvat ajan
mittaan järkeviksi. Vaikka Simon korostaakin tiedon roolia päätöksenteossa, Simon oli myös yksi ensimmäisistä, jotka argumentoivat
sen puolesta, että päätöksenteko organisaatioissa ei ole pelkästään
rationaalista, järkeen perustuvaa toimintaa. Simonin mukaan (1987)
kognitiivisista rajoituksista ja tilanteiden kompleksisuudesta johtuen
2.

Organisaatioiden ohella tiedolla on selitetty myös alueiden ja kansakuntien
menestymistä. Ks. tästä esim. Ståhle, P. (2008) National Intellectual Capital as
an Economic Driver: Perspectives on Identification and Measurement. Teoksessa
G. Ahonen (toim.) Inspired by Knowledge in Organizations. Essays in honour of
Professor Karl-Erik Sveiby in his 60th birthday 29th June 2008. Publications
of the Swedish School of Economics and Business Administration.
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ihmisten valintoja voidaan pitää rationaalisina vain suhteessa yksilöiden omiin mentaalimalleihin. Sen sijaan, että rationaalisuus ohjaisi
yksilön toimintaa, kysymys on irrationaalisten elementtien (intuitio,
tunteet, arvot) rajoittamasta rationaalisuudesta (bounded rationality)
(Simon 1987).
Daniel Golemania (1995) mukaillen intuitio ja tunne eivät ole
järjen vastakohtia, vaan järjen puuttuminen. Simonin ohella monet
muutkin tutkijat ovat analysoineet tiedon hyödyntämistä ja sen organisatorisia sovelluskohteita. Esimerkiksi Chun Wei Choon (1996)
mukaan organisaatiot tarvitsevat tietoa (ja informaatiota) kolmessa päämerkityksessä. Ensinnäkin organisaatiot tarvitsevat tietoa (=
toimintakykyä) etsiäkseen ja arvioidakseen valintoja ja tehdäkseen
päätöksiä. Toiseksi informaation avulla organisaatiot pyrkivät merkityksellistämään (sensemaking) ja tulkitsemaan toimintaympäristössä
vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä. Kolmanneksi tietoa tallentamalla ja
jakamalla tähdätään uuden tiedon luomiseen ja innovaatioihin.
Tiedolla johtamista toteutetaan ajassa. Yksi varteenotettava tapa
hahmottaa tiedolla johtamisen potentiaalia onkin kiinnittää huomiota
nopeuteen, jolla organisaatio reagoi toimintaympäristönsä tapahtu-

Kuvio 1. Tapahtuman arvopotentiaali on ajan funktio (soveltaen Hackathorn, 2004).
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miin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, mitä nopeammin organisaatio
reagoi sen sisäiseen tai ulkoiseen tapahtumaan, sitä suurempi arvopotentiaali tapahtumaan liittyy (kuva 1).
Simonin, Choon ja lukuisten muiden tutkijoiden kirjoituksia
yhdistää ajatus siitä, että tiedolla johtaminen on käyttökelpoinen ja
hyödyllinen lähestymistapa organisaatioiden johtamiseen yhä tietovaltaisemmiksi käyvissä yhteiskunnissa. Lähtökohdiltaan kysymys on
kontingenssiteoreettisesta (Kast & Rosenzweig 1985) tulkinnasta,
jonka mukaan organisaation toiminta on sovitettava toimintaympäristön vaatimuksiin. Kontingenssiteoreettisesti ajateltuna informaation
määrän eksponentiaalinen kasvu edellyttää organisaatioilta panostusta
tiedolla johtamiseen. Globaalissa taloudessa kilpailevin yritysten ohella
tämän on huomannut muun muassa Suomen evankelinen kirkko, joka
on jaotellut neljä miljoonaa suomalaista kirkkosuhteen perusteella
erilaisiin segmentteihin. Hieman yllättävästi kirkkoa voidaankin pitää
Suomessa massadatan käytön edelläkävijänä asiakasprofiloinnin osalta
(Helsingin Sanomat 16.4.2014).
Laajemmassa kuvassa kysymys on Suomessa ja OECD-maissa
käynnissä olevasta rakennemuutoksesta, jonka yhtenä silmiinpistävänä
muotona on ollut palvelusektorin bruttokansantuoteosuuden kasvu.
Laskenta- ja tilastointitavasta riippuen palvelusektorin osuus kehittyneiden kansantalouksien bkt:sta on tätä nykyä 70–80 prosenttia.
Palvelusektorin sisällä vahvimmin ovat kasvaneet tietointensiiviset
liike-elämän palvelut (knowledge-intensive business services, KIBS).
Tähän korkean jalostusasteen toimialaan lasketaan kuuluvaksi
muun muassa konsultointiin, tutkimuksen, suunnitteluun, markkinointiin ja juridiikkaan liittyvät asiantuntijapalvelut, joita tarjotaan
yrityksille ja muille organisaatioille (Laihonen ym. 2011). KIBS-toimialan rahamääräisen koon arviointi on vaikeaa, mutta suuruusluokasta
kertoo jotain esimerkiksi se, että yksinomaan pääkaupunkiseudun
kunnat ostivat asiantuntija- ja konsultointipalveluja vuonna 2013
yli sadan miljoonan euron edestä (Helsingin Sanomat 24.2.2014).
Veroeurojen käyttöä konsultointipalveluihin on joissakin yhteyksissä
pidetty moitittavana toimintana ja osoituksena julkishallinnon tehot-
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tomuudesta (Kuusela & Ylönen 2013). Hieman kärjistäen ilmaistuna
taustalla on ajatus siitä, että ellei viranhaltijoiden osaaminen riitä,
ratkaisu ei ole konsultin palkkaaminen, vaan kyvykkäämpien viranhaltijoiden löytäminen. Toisenlaisen tulkinnan mukaan konsultointipalvelujen ostaminen on välttämätöntä yhä monimutkaisemmaksi
käyvässä maailmassa.
Tiedolla johtamisen ideaalia voidaan hahmottaa myös strategian kautta. Hansenin ym. (1999) mukaan organisaatiot toteuttavat
tiedolla johtamisen käytäntöjä, jotka nojaavat joko kodifiointi- tai
personointistrategiaan (codification & personalisation strategy). Kodifiointistrategian mukaan toimivat organisaatiot tukeutuvat eksplisiittiseen tietoon. Tässä ajattelumallissa järjestelmän älykkyys on
koodattavissa ja tallennettavissa tietojärjestelmiin tai muihin määrämuotoisiin dokumentteihin ja toiminta perustuu tiedon systemaattiselle uudelleenkäytölle. Kodifiointistrategiassa tiedon organisointi,
jakaminen ja soveltaminen ovat vahvasti tietojärjestelmävetoisia. Tämä
mahdollistaa skaalaedun tiedon uudelleenkäytössä. Toisessa ääripäässä
ovat organisaatiot, jotka perustavat toimintansa personointistrategiaan.
Personointistrategiassa painopiste on ihmisten välisessä kokemusten
vaihdossa ja hiljaiseen tietoon perustuvan osaamisen hyödyntämisessä.
Personointistrategiassa tietoteknologian roolina on tukea ihmisten
välistä kommunikointia ja verkostoitumista. Kyse ei luonnollisesti ole
toisensa pois sulkevista tietostrategioista. Edellä mainitut strategiat
juontavat juurensa erilaisista tietokäsityksistä ja ilmentävät monella
tapaa eri toimialoilla ja eri organisaatioissa vallitsevia käytäntöjä ja
kulttuureja. Sen sijaan, että tietostrategia piirtyisi selvärajaisena organisaation tietokäyttäytymistä ohjaavina periaatteina, käytännössä
organisaatiot soveltavat erilaisia kodifiointi- ja personointistrategioiden
yhdistelmiä.
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Tiedolla johtamisen kääntöpuoli
Kuluneen vertauksen mukaan ”aina ei mene kuin Strömsössä”. Tämä
pätee myös tiedolla johtamisen käytäntöihin. Aiemmin artikkelissa
tieto nähtiin resurssina, joka parantaa organisaation päätösten laatua.
Mitä enemmän ja mitä laadukkaampaa tietoa on käytettävissä, sitä
parempia päätökset ovat. Tämänkaltainen ajattelu perustuu hyötylogiikkaan (vrt. Vakkuri 2013). Hyötylogiikan mukaan tietoa luodaan,
haetaan, jaetaan ja sovelletaan, jotta valinnat ja päätökset ovat päätöksentekijän edun mukaisia. Hyötylogiikan vastavoimana organisaatiossa
toimii moitteen välttämisen (blame avoidance) periaate (Hood 2002;
Vakkuri 2013). Moitteen välttäminen on toimintaa ja päätöksentekoa,
jonka motiivina ei ole asiantilojen parantaminen, vaan syntipukiksi
joutumisen välttäminen. Päätöksenteko kohdistuu tulevaisuuteen,
josta kukaan ei voi olla varma. Huolellisestakin vaihtoehtojen analysoinnista huolimatta päätös voi osoittautua tulevaisuudessa kehnoksi.
Huoli syylliseksi leimautumisesta voi johtaa käyttäytymiseen, jossa
tietoa haetaan ja sovelletaan – ei asiantilojen parantamiseksi – vaan
asianomaisten selustan turvaamiseksi.
Tiedolla johtamisen tutkimuksessa pääpaino on ollut yksilöön,
organisaatioon ja teknologiaan liittyvissä tekijöissä, jotka edistävät
tiedon luomista, tallentamista, jakamista ja soveltamista. Tyypillisinä
esimerkkeinä Nonakan & Takeuchin (1995) SECI-prosessi ja Choon
(2002) tiedonhallinnan prosessimalli (information management cycle).
Tiedolla johtamisen kääntöpuolen, kuten informaation aktiivisen
välttämiseen, tiedonkulun pullonkauloihin, liiallisen informaatioon
tai tiedon hyödyntämiseen osana organisaation valtapelejä kohdistuva
tutkimus on huomattavasti vähäisempää. Tämä on sekä ymmärrettävää että huolestuttavaa. Ymmärrettävää siksi, että tiedolla johtamisen
tutkimus on käytännönläheistä tutkimusta, jossa on luontevaa pyrkiä
tunnistamaan tekijöitä, jotka edistävät organisaation tiedolla johtamisen käytäntöjä. Mahdollista on, että myös rahoituskanavat ohjaavat
tutkimuksen keskittymistä tiedolla johtamisen ”näyttämöön”. Huolestuttavaa kehitys on siksi, että ilman riittävää ymmärrystä tiedolla

50  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

johtamisen ”kulisseista” tutkimuksessa ei päästä käsiksi nykyorganisaatioiden keskeiseen haasteeseen, joka ei niinkään ole informaation
puute, vaan merkityksellisen ja relevantin tiedon löytämisen vaikeus.
Seuraavassa tiedolla johtamisen ”kulisseja” avataan kahden teemaan liittyvän tutkimuksen avulla. Lähteinä käytetään Martha Feldmanin ja James Marchin Administrative Science Quarterly -journaalissa
vuonna 1981 julkaistua artikkelia ”Information in organizations as
signal and symbol” sekä David Johnsonin vuonna 1996 julkaisemaa
teosta Information Seeking: An Organizational Dilemma. Moitteen
välttämisen näkökulmasta Feldmanin & Marchin artikkeli edustaa
toimintaa, jossa seurauksena on liikaa informaatiota, kun taas Johnsonin kirjassa pääpaino on informaatiosta pidättäytymisessä.

Informaation systemaattinen ylituotanto
Feldman & March (1981) ovat tunnistaneet kolmenlaisia tekijöitä,
jotka johtavat toimintatilanteen kannalta liialliseen informaatioon.
Ensinnäkin organisaatioiden vaivana ovat vinoutuneet kannustimet
(flawed information incentives). Vinoutuneilla kannustimilla he tarkoittavat mekanismia, jossa tiedon hankintaan liittyvät kustannukset
ja tiedon hankinnan hyödyt jakautuvat epätasaisesti. Tiedon keräämisen ja hyödyntämisen funktiot ovat toisistaan erillään. Käytäntönä
on, että tiedonhankinnan käynnistävät päätökset tehdään ylempänä
kuin itse työ. Tämä antaa päätöksentekijöille mahdollisuuden siirtää
osa tiedonhankinnan kustannuksista muiden kannettavaksi samalla,
kun he itse korjaavat hyödyn. Feldmanin ja Marchin (1981 175)
mukaan “the user of information invites a bias by accepting responsibility
for the utilization of information while delegating responsibility for its
availability”. Huomionarvoista on, että päätöksentekijät ovat alttiita
kahdenlaiselle kritiikille: jos päätöksen jälkeinen aika osoittautuu erilaiseksi kuin päätöksentekohetkellä kuviteltiin, heitä voidaan syyllistää
sekä riittämättömästä että liiallisesta informaation hankinnasta. Ensimmäinen vaihtoehto on huomattavasti todennäköisempi, mistä johtuen

Tiedolla johtaminen  51

päätöksentekijöillä on taipumusta preferoida liiallista informaation
keräämistä. Vaikka seurauksena voikin olla päätöksenteon kannalta
epäkuranttia informaatiota, olennaista on, että (liiallinen) informaatio
on päätöksentekijän näkökulmasta turvallisuudentunnetta lisäävä tekijä.
Toiseksi organisaatioiden harjoittama toimintaympäristön luotaaminen (information as surveillance) tuottaa paljon epärelevanttia ja hyödytöntä informaatiota. Toimintaympäristön luotaamisessa informaatiota
kerätään ilman yhteyttä välittömään päätöksentekoon. Organisaatiot
luotaavat toimintaympäristöään tunnistaakseen uusia mahdollisuuksia,
välttääkseen ongelmia tai vakuuttuakseen, että ympäristössä ei muhi
sen enempää mahdollisuuksia kuin ongelmiakaan. Feldtin & Marchin
(1981) mukaan oletus toimintaympäristön luotaamisesta prosessina,
jossa organisaatio kiinnittää huomiota sen strategian mukaisiin ilmiöihin
ja vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin, on vailla perusteita. Relevantin
ja hyödyllisen informaation sijaan luotaaminen kohdistuu enimmäkseen
vähämerkityksisiin juoruihin ja huhuihin (gossips).
Kolmantena organisaation tietokäyttäytymistä vinouttavana tekijänä on strateginen juonittelu (strategic information). Feldman &
March (1981) kyseenalaistavat käsityksen siitä, että yksilöt kykenisivät
suhtautumaan informaatioon ja tietoon neutraalisti. Ennemminkin
informaation hankinnassa, jakamisessa ja hyödyntämisessä on kysymys konfliktialttiista ja ristiriitaisia intressejä sisältävästä toiminnasta.
Tieto on vallan lähde ja strategisen juonittelun keskeinen resurssi: sekä
informaation että myös disinformaation hyödyntäminen voivat olla
yksilön näkökulmasta tehokasta vallankäyttöä.
Vinoutuneet kannustimet, toimintaympäristön luotaaminen ja
strateginen juonittelu vaikuttavat tiedolla johtamisen ”kulisseissa” ja
ohjaavat organisaatioita rituaalimaiseen ja symbolimaiseen tietokäyttäytymiseen.
”Decision makers discount much of the information that is generated. Not all information is ignored, however, and inferences are
made. Decision makers learn not to trust overly clever people, and
smart people learn not to be overly clever.” (Feldman & March
1981, 177.)
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Informaation välttäminen
Tiedolla johtamisen kulisseja voidaan hahmottaa myös informaation
välttämisen (information avoidance) näkökulmasta (Johnson 1996).
Johnsonin (1996) mukaan tietämättömyyttä ylläpitävät voimat voivat
osoittautua organisaatioissa vahvemmiksi kuin tietämiseen ohjaavat
voimat. Informaation välttämisellä viitataan tilanteisiin, joissa yksilö
perustelee toimimattomuuttaan (inaction) sillä, että hänellä ei ole
käytettävissään riittävästi tietoa käsillä olevasta asiasta. Tietämättömyyteen vedotaan, kun haetaan oikeutusta sille, että päätöksentekijä
pyrkii välttämään kannanottoja konfliktiherkkiin tai muutoin arkaluontoisiin asioihin. Tietoisen tietämättömyyden ylläpito perustuu
aktiiviseen informaatiosta pidättäytymiseen.
Informaation välttämiseen johtavia tekijöitä on lukuisia. Johnson
(1996) jakaa informaation välttämiseen johtavat tekijät yksilöllisiin ja
teknisluonteisiin esteisiin organisaatioympäristössä. Yksilölliset esteet ovat
enimmäkseen tunneperäisiä. Tunneperäisillä esteillä Johnson viittaa
itsetunnon ja turhautumisen kaltaisiin tuntemuksiin, joita epäonnistuminen tiedonhankinnassa voi aiheuttaa. Informaatiota vältetään
myös siksi, että se on ristiriidassa päätöksentekijän kognition kanssa
(Wilson 1997; Jalonen 2010). Voidaan puhua vahvistusvinoumasta,
jolla viitataan taipumukseemme etsiä vahvistusta omille ennakkokäsityksillemme (Das & Teng 1999; Käpylä & Salonius 2013).
Teknisluonteiset esteet liittyvät usein tiedonhankintaan kuluvaan
aikaan. Esteet syntyvät siitä, että yksilö käyttää aikaansa lisätiedon
etsimiseen sen sijaan, että toimisi kulloinkin olemassa olevan tiedon
varassa. Teknisluonteisia esteitä ovat myös kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että lisätiedon hankinta viivästyttää ja monimutkaistaa
päätöksentekoa, vaarantaa esiin tuleviin mahdollisuuksiin tarttumista
sekä lisää yksilöiden kokemaa informaatioähkyä. Tiedonhankintaan
kuluva aika voidaan kokea kustannukseksi myös siksi, että tarjolla oleva
informaatio ei laadullisesti sovi käsillä olevaan ongelmanratkaisu- tai
päätöksentekotilanteeseen.
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Nyrkkisääntönä voitaneen pitää sitä, että mikäli tiedonhankinnan
tunneperäiset ja teknisluonteiset esteet koetaan pienemmiksi kuin tiedon arvo, yksilöt kokevat tiedonhankinnan mielekkääksi. Vastaavasti,
jos tiedonhankinnan esteet ovat suuremmat kuin siitä koituva hyöty,
yksilöt ovat taipuvaisia pidättäytymään tiedonhankinnasta.

Mittaamisen illuusio
Tiedolla johtamisen kääntöpuoli saa käytännössä erilaisia muotoja.
Yhtenä sellaisena toimii organisaation suorituskyvyn mittaaminen ja
toiminnan tulosten arviointi. Lähtökohtaisesti suorituskyvyn mittaamisen ja toiminnan arvioinnin tehtävänä on tuottaa päätöksentekijöille
arvokasta informaatiota organisaation tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Mittareista on tullut yleinen johtamisen väline julkishallintoon.
Tähän on vaikuttanut erityisesti oppi uudesta julkisjohtamisesta (new
public management). Tämä on asettanut julkiselle johtamiselle uudenlaisia taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimuksia (Noordhoek & Saner
2005; Rannisto 2005). Uusi julkisjohtaminen korostaa työntekijöiden
tulosvastuuta ja työn arviointia mittareiden ja tunnuslukujen avulla
(Hintsa 2011). Selvää on, että palvelutuotannon mittaaminen luo
pohjaa tiedolla johtamiselle myös julkisissa palveluissa (Laihonen &
Lönnqvist 2014). Niiden avulla voidaan seurata toiminnan kehitystä
ja ohjata toimintaa. Mittarit voivat myös toimia oppimisen mahdollistajina ja keskustelun herättäjinä.
Monista hyvistä puolistaan huolimatta mittaaminen voi kääntyä
myös taakaksi. Vaikka esimerkiksi vuosittain toteutettavat henkilöstöja asiakaskyselyt tuottavat hyödyllistä informaatiota, on syytä muistaa,
että mittausten toteuttaminen ei ole ilmaista (Jalonen ym. 2009).
Mittareiden laatiminen, mittaamisen toteuttaminen ja tulosten analysointi vievät aikaa. Sama koskee tietojärjestelmien tuottamaa dataa.
Feldmanin & Marchin (1981) ajatuksiin heijastaen mittaaminen on
prosessina altis vinoutuneille kannustimille. Johdon näkökulmasta
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mittaaminen on turvallinen organisatorinen konventio, jota perustellaan paremmilla päätöksillä. Hyvän tavoittelu voi kuitenkin myös
mittaamisen kohdalla johtaa huonoon lopputulokseen. Puutteellisesti suunnitellut mittarit tuottavat epärelevanttia informaatiota, ja
relevantinkin informaation kohdalla voi olla, että mittaustulosten
pohdiskeluun ei löydy aikaa arjen kiireiden keskellä. Ei ole myöskään
harvinaista, että organisaation johdon näkökulmasta perusteltujen
mittareiden legitimiteetti kyseenalaistetaan henkilöstön keskuudessa. Seurauksena voi olla esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyskyselyjen
rutiininomainen täyttäminen tai tietojärjestelmien tarjoaman datan
manipulointi. Vahvistusvinouma vaikuttaa myös mittaamisen tulosten
analysoinnissa: huonot mittaustulokset voidaan selittää mittausjärjestelmän puutteilla. Mittaamisen yhteydessä voidaan sortua myös
informaation välttämiseen, sillä käytännössä mittarit jakautuvat usein
eri yksiköiden vastuulle. Tämä mahdollistaa aktiivisen tietämättömyyden mittausten olemassa olosta. Pahimmillaan mittaaminen synnyttää
organisaatioon illuusion – todellisuuden tuntuisen kokemuksen, joka
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta.

Tiedolla johtaminen ja tieto-ongelmat
Tiedolla johtamista voidaan tarkastella myös ongelmalähtöisesti. Tällöin relevantti kysymys kuuluu: jos tiedolla johtaminen on vastaus,
niin mikä oikeastaan on ongelma? Yksi lupaavalta vaikuttava tapa
tarkastella kysymystä on Michael Zackin (2001) esittämä neljän tieto-ongelman viitekehys (ks. myös Brun 2009; Jalonen 2013). Zackin
mallissa tieto-ongelmia ovat epävarmuus (uncertainty), monimutkaisuus
(complexity), epäselvyys (ambiguity) ja monitulkintaisuus (equivocality).
Epävarmuus ilmenee tosiasioita koskevan informaation ja tiedon
puutteena (Daft & Langel 1986). Informaatio viittaa asiantilaan tai
ilmiöön, joka on olemassa sen kanssa tekemisissä olevista ihmisistä
riippumatta. Tulkinta saa tukea muun muassa Galbraithilta (1977),
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jonka mukaan epävarmuus on kuilu, joka aukeaa tietyssä tehtävässä
tarvittavan informaation ja yksilön tai organisaation hallussa olevan
informaation välille.
Monimutkaisuus syntyy puolestaan asiantilojen tai ilmiöiden
välisistä kytköksistä. Simonin (1962) klassisen määritelmän mukaan
monimutkaisuus syntyy siitä, että asiantilat ja ilmiöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään ei-yksinkertaisella (nonsimple) tavalla. Monimutkaisuus merkitsee samalla sitä, että asiantilojen tai ilmiöiden kehityksen
suuntaa ja voimakkuutta on vaikea, joskaan ei välttämättä mahdotonta
ennakoida (Zack 2001; Brun 2009). Gershensonia (2011) mukaillen
monimutkaisuuden mittana voidaankin käyttää informaation määrää,
joka vaaditaan ilmiön kuvaamiseksi tietyllä asteikolla.
Epäselvyys merkitsee asiantilan tai ilmiön tulkintavaikeutta. Zack
(2001) mukaan epäselvyydessä tulkitsijalla on käytössään relevantti
kehikko (interpretative knowledge), jonka hyödyntäminen on vaikeaa,
koska saatavilla oleva informaatio ei käynnistä prosessia, jossa yksittäiset informaatiovihjeet sovitetaan osaksi isompaa tulkintakehikkoa.
Monitulkintaisuus ilmenee nimensä mukaisesti asiantilan tai
ilmiön erilaisina tulkintoina. Monitulkintaisuus merkitsee tilannetta,
jossa toimijat katsovat käsillä olevaa ilmiötä erilaisin ”linssein” (vrt.
Daft & Langel 1986). Vaikka kukin tulkinta itsessään olisi yksiselitteinen ja looginen, yhtyessään toisten tulkintoihin lopputuloksena on
tyypillisesti ristiriitainen ja toisiaan poissulkevia näkemyksiä sisältävä
selitys asioille ja ilmiöille (Weick 1995).
Taulukkoon 2 on koottu neljän erilaisen tieto-ongelman määritelmät ja käytännön esimerkki kustakin tieto-ongelmasta.
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Taulukko 2. Erilaiset tieto-ongelmat ja niiden käytännön esimerkit.
Tieto-ongelma

Määritelmä

Esimerkki

Epävarmuus

Ilmenee informaation
ja faktatiedon puutteena.

Ketkä ovat kunnan, sairaanhoitopiirin tai erityisvastuualueen sosiaalija terveyspalvelujen suurkuluttajia
ja mikä on heidän osuutensa sote-palvelujen kokonaismenoista?

Monimutkaisuus

Ilmenee asiaintilojen
ja ilmiöiden yhteenkytkeytymisestä johtuvana informaation
paljoutena.

Miten kunnassa kehitettävien matalan kynnyksen sote-palvelujen
lisääminen vaikuttaa sairaanhoitopiirin tai erityisvastuualueen tarjoaman vaativien palvelujen kysyntään?

Epäselvyys

Ilmenee asiaintiloja
ja ilmiöitä koskevana
tulkintavaikeutena.

Miten tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia sovelluksia voidaan hyödyntää sote-palvelujen
kustannustehokkuuden parantamisessa?

Monitulkintaisuus

Ilmenee asiaintiloja
ja ilmiöitä koskevina
ristiriitaisina tulkintojen paljoutena.

Kuinka suuri osuus sote-palveluista tulisi tuottaa yritysten toimesta?

Tunnistetuissa neljässä tieto-ongelmassa on myös joitakin yhteisiä
piirteitä. Epävarmuuden ja monimutkaisuuden kohdalla on kysymys
ratkaistavissa olevista konvergenteista tieto-ongelmista, kun taas epäselvyys ja monitulkintaisuus ovat luonteeltaan divergenttejä ongelmia,
joihin ei ole olemassa yhtä ja kaikkien osapuolten hyväksyttävissä olevaa ratkaisua. Konvergenssi viittaa ilmiöiden samanlaistumiseen, kun
taas divergenssi tarkoittaa ilmiöiden hajaantumista. Konvergenttien
tieto-ongelmien ratkaisemisessa pääpaino on asiaintilojen ja ilmiöiden
huolellisessa analysoinnissa, divergenttien tieto-ongelmien kohdalla
olennaista on asioiden ja ilmiöiden tulkinnat.
Vaikka erilaisten tieto-ongelmien ratkaiseminen onkin viime kädessä tapauskohtaista, ongelmien perimmäisten syiden ymmärtäminen
antaa mahdollisuuden myös yleisten tiedolla johtamisen suositusten
laatimiseen. Seuraavassa on hahmoteltu suuntaa-antavasti joitakin
mahdollisia toimintatapoja erilaisten tieto-ongelmien ratkaisemiseksi.
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Tietovirrat paljastavat kytkökset
Epävarmuuden ja tiedon välillä vallitsee käänteinen korrelaatio: tiedon
lisääminen vähentää epävarmuutta. Epävarmuuden kohdalla organisaation tiedolla johtamisen tavoitteena tulisi siksi olla ongelmaan liittyvien muuttujien huolellinen analysointi sekä toiminnassa syntyneen ja
toimintaa varten hankitun tiedon tehokas tallentaminen ja jakaminen.
Yhtenä potentiaalisen tulokulmana nähdään organisaation sisäisten ja
ulkoisten tietovirtojen (knowledge flow) systemaattinen analysointi.
Tietovirta on yleisnimitys prosessille, jossa erilaisista tapahtumista
syntyvää informaatiota välitetään lähettäjältä vastaanottajalle (Laihonen 2009). Tietovirtojen analysoinnin avulla voidaan tunnistaa sekä
organisaation sisäisessä että organisaation ja sen ympäristön välisessä
vuorovaikutuksessa piileviä tiedonkulun pullonkauloja. Käytännössä
edellä mainittu edellyttää huomion kiinnittämistä työkaluihin ja tiedon siirtämisen käytäntöihin. Erilaiset tietovirrat edellyttävät erilaisia
välineitä. Dataa ja informaatiota siirretään tyypillisesti tietojärjestelmien välityksellä, mikä mahdollistaa nopean ja häiriöttömän siirron,
kun taas hiljaisen ja kokemuksellisen tiedon siirtämiseen tarvitaan
rikkaampia tiedonsiirron menetelmiä, kuten kasvokkain tapaamisia
(Laihonen 2011). Laihosen mukaan tietovirta-analyysin hyödyllisyys on siinä, että se mahdollistaa palvelutuotannon pilkkomisen
osatekijöihin ja tuottaa ymmärrystä ”palvelutuotannon vaatimista
aineettomista voimavaroista ja niistä ydinprosesseista, joiden kautta
voimavarat muutetaan asiakasarvoksi”. Tietovirtojen näkökulmasta
tarkasteltuna kysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkuluttajista
ja heidän aiheuttamastaan rasituksesta on selvitettävissä edellyttäen,
että palveluntuottajalla on selkeä käsitys palvelukysynnästä, palvelujen
käyttöasteesta ja niiden yksikkötuotantokustannuksista sekä palvelutuotannon sitomista resursseista.
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Visualisointi mahdollistaa toisin näkemisen
Siinä missä epävarmuus syntyy informaation tai tiedon puutteesta,
on monimutkaisuuden taustalla ilmiöiden ja tapahtumien väliset riippuvuussuhteet sekä informaation määrän, moninaisuuden ja nopeuden
(massadata) nopea kasvu. Muuttujien analysointi ja tiedon elinkaaren
tehokas johtaminen ovat myös monimutkaisuuden kohdalla relevantteja
lähestymistapoja. Tämän lisäksi monimutkaisuutta voi yksinkertaistaa
visualisoimalla toimijoiden/ilmiöiden välisiä riippuvuussuhteita ilmentävää informaatiota. Visualisoinnin avulla päätöksentekijälle muodostuu
kokonaisvaltainen käsitys siitä, minkälainen tapahtumien ketju on käynnistynyt, mitä lisätietoa päätöksentekoon tarvitaan sekä mistä tarvittava
lisätieto löytyy. Ongelmanratkaisua stimuloiva visualisointi on koeteltu
keino myös vaihtoehtoisten toimintamallien hahmottelemisessa, sillä
se luo pohjan asioiden ”toisin näkemiselle”. Yllätyksellistenkin tapahtumien taustalla vaikuttaa usein jonkinlainen järjestys ja logiikka, joka
on ainakin osittain paljastettavissa tapahtumien syntyyn vaikuttavien
riippuvuussuhteiden visualisoinnilla. Visualisointi tukee toimintamallin
valintaa ja siihen sitoutumista edistämällä päätöksentekoon osallistuvien
toimijoiden yhteistyötä. Parhaimmillaan visualisoitu tieto toimii karttana, jota seuraamalla organisaatio voi parantaa sekä päätösten laatua että
supistaa havaitsemisen ja toiminnan välistä viivettä. Matalan kynnyksen
ja vaativampien palvelujen välisen suhteen avaamista helpottaa, jos
päätöksentekijöille visualisoidaan vaihtoehtoiset palveluketjut, erilaiset
palvelun tuottamisen tavat ja niiden kustannukset.

Moniammatillinen yhteistyö
Epäselvyys ilmenee tulkintakehikon puutteena. Organisaatio potee
epäselvyyttä, kun siihen kuuluvilla yksilöillä ei ole tietoa siitä, miten
uudessa ja oudossa tilanteessa pitäisi toimia. Usein kysymys on siitä,
että tilanteen hahmottamiseen tarvittava tieto on pirstaloitunut organisaation toimintayksiköihin ja niissä toimiviin yksilöihin. Grantin
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(1996) mukaan organisaation menestyminen ei ole niinkään kiinni
uuden tiedon luomisesta (creation) vaan yksilöihin sitoutuneen tiedon
tehokkaasta integroinnista.
Usein kriittisin ja olennaisin yksilöihin sitoutunut tieto on luonteeltaan hiljaista (tacit knowledge) ja kontekstisidonnaista (Nonaka
1994; alun perin Polanyi 1967). Organisaation tietopääoma muistuttaa
jäävuorta: murto-osa relevantista tiedosta on näkyvissä, valtaosa on
piilossa pinnan alla. Kysymys on tiedon lajista, jota on lähtökohtaisesti
vaikea tallentaa ja jakaa tietotekniikan avulla (Johannessen ym. 2001).
Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen ja osittainen jakaminen ei ole
kuitenkaan mahdotonta. Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin
vuonna 1995 ilmestyneessä kirjassa The Knowledge-Creating Company:
How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation osoitetaan,
miten yksilöiden hiljaista tietoa voidaan muuttaa osaksi organisaation
tietopääomaa. Nonakan & Takeuchin (1995) SECI-malli kuvaa hiljaisen tiedon muuntumista eksplisiittiseen muotoon ja takaisin neljässä
eri vaiheessa: sosialisaatio (socialization), ulkoistaminen (externalization), yhdistäminen (combination) ja sisäistäminen (internalization).
Vaiheet muodostavat tiedon spiraalin, joka ilmentää organisaation
tietämyksen kasvua.
Olennaista mallissa on huomion kiinnittäminen siihen, että organisaatiot kehittävät toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka yksilöiden
(työntekijöiden, asiakkaiden) sisältävät hiljaisen tiedon valjastamisen
organisaation tietopääomaksi (Laihonen ym. 2011). Esimerkiksi tietoja viestintäteknologian hyödyntämistä sote-palvelujen kustannustehokkuuden parantamisessa voidaan edistää toteuttamalla moniammatillisia kehittämistyöpajoja, joissa keskeisenä toimintana on eri alojen
ammattilaisten hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen ja jakaminen.
Oletettavaa on, että teknologian tehokas soveltaminen vaikkapa ikäihmisille suunnatuissa sote-palveluissa edellyttää muun muassa vankkaa
geriatrista osaamista, kirkasta näkemystä tietoteknisten sovellusten
käytettävyydestä, koeteltua prosessiosaamista ja prosessijohtamisen
työkaluja, mittaamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen liittyvää asiantuntemusta sekä ripausta poliittista ja hallinnollista realismia.
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Moniääninen merkityksellistäminen
Monitulkintaisuuden kohdalla on tärkeää hyväksyä se, että ongelmien
perinpohjainenkaan analyysi ei vähennä vaan tuottaa lukuisia ja usein
toistensa kanssa kilpailevia ratkaisuvaihtoehtoja (vrt. Schumacher
1977; Cameron 1986). Monitulkintaisuuden yhteydessä voidaan
puhua myös pirullisista ja ilkeistä ongelmista (wicked problem). Kysymys on ongelmista, joihin liittyy ristiriitaisia tulkintoja, useita erilaisia
ja keskenään vaikeasti yhteen sovitettavia ratkaisuehdotuksia sekä
ongelmien kytkeytymistä osaksi laajempaa kokonaisuutta (Rittel &
Webber 1973; Sotarauta 1996; Raisio 2010). Informaation puutteen
tai paljouden sijaan monitulkintaisuus syntyy erilaisista maailman ja
sen ilmiöiden hahmottamisen tavoista. Siksi monitulkintaisuuden
kohdalla ei ole mielekästä puhua ”ratkaisemista” ja ”vähentämisestä”
vaan ennemminkin monitulkintaisuuden kohtaamisesta. Analysoinnin
sijaan monitulkintaisuuden kohtaamisessa on kysymys merkityksellistämisestä (sensemaking) (Weick 1995). Merkityksellistämisessä on
kaksi puolta, tiedostaminen (cognition) ja toiminta (action). Ilmiöiden
ja tapahtumien ymmärtämisen lisäksi merkityksellistäminen on aina
myös ilmiöiden ja tapahtumien luomista.
Merkityksellistäminen ei ole vain ilmiöiden ja tapahtumien havaitsemista ja toteamista vaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa todellisuuden järjestämistä ja luomista. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välinen suhde on sekä tarkoituksenmukaisuuskysymys
että arvovalinta. Siksi ratkaisua ei voi hakea pelkästään analysoimalla
erilaisten palvelutuotannon tuottavuuslukuja, vaan huomioon on otettava myös näkemyksien taustalla olevat ideologiset intressiristiriidat.
Monitulkintaisuuden kohdalla tiedolla johtaminen on samanaikaisesti
sekä tietoperusteisia (esim. vertaileva kustannustieto) valintoja että
erilaisista intresseistä kumpuavien näkemysten yhteensovittamista. Tärkeää monitulkintaisuuden kohdalla on huolehtia siitä, että
merkityksellistämisen prosessissa ”äänen” saavat myös organisaation
”hiljaiset” (Clegg ym. 2006). Voidaankin puhua moniäänisestä merkityksellistämisestä. Moniääninen merkityksellistäminen kumpuaa
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ajatuksesta, jonka mukaan todellisuutta voidaan tulkita eri tavoin ja
eri lähtökohdista. Kysymys on tietokäsityksestä, jossa hyväksytään
se, että ”todellisuudesta voidaan samanaikaisesti tehdä erilaisia rinnakkaisia tulkintoja, joita kaikkia voidaan lähtökohtaisesti pitää yhtä
tarpeellisina” (Bäcklund 2007).
Positiivisesti ajateltuna tietovirta-analyysi, informaation visualisointi, moniammatillinen yhteistyö ja moniääninen merkityksellistäminen voidaan nähdä erilaisten tietostrategioiden käytännön
sovellutuksina (vrt. Hansen ym. 1999). Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että vastakkaisten tietostrategioiden ja organisaatiokulttuurien yhdistämisessä piilee huomattavia ongelmia (Hansen ym. 1999;
Løwendahl 1997). Puhe erilaisista tietostrategioista ei ole yhdentekevää. Esimerkiksi suunnitteilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelujen
erityisvastuualueet muodostuvat monista organisaatioista, jotka ovat
tottuneet toimimaan erilaisten tietostrategioiden varassa. Oletettavaa
on, että erilaisille ansaintalogiikoille ja arvoille toimintansa perustavista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista
koostuvissa palvelujärjestelmissä sovelletaan tietostrategioita kirjavasti.
Tämä voi muodostua ongelmaksi, sillä mitä moninaisempia tiedolla
johtamisen rakenteita, toimintamalleja ja -kulttuureja toimijoilla
on, sitä vaikeammaksi erityisvastuualueiden strateginen johtaminen
muodostuu. Parhaimmillaan toimiva ja jaettu tietostrategia jäsentää
tiedon luomista, organisoimista, jakamista ja soveltamista tavalla,
joka edistää strategisten tavoitteiden saavuttamista ja operatiivisen
toiminnan tehokkuutta. Vastaavasti pahimmillaan yhteensopimattomat tietostrategiat aikaansaavat kehitystä, jossa organisaatiot päätyvät
systemaattiseen informaation ylituotantoon.

Yhteenveto ja johtopäätökset
Paradoksaalista tai ei, nykyorganisaatiot toimivat informaation ja
tiedon suhteen kuin tarinan hölmöläiset, jotka yrittävät tuoda säkillä valoa tupaan. Hyvä tavoite on kääntynyt itseään vastaan. In-
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formaationtuotannosta on tullut nykyorganisaatioille viheliäinen
vaiva. Informaatiota tuotetaan vailla selkeää käsitystä sen tuottamisen
synnyttämistä kustannuksista tai sen hyödyntämisestä strategisessa ja
päivittäisessä johtamisessa. Ongelmana ei ole informaation puute vaan
epärelevantin informaation ylitarjonta. Tähtäimessä näkyy maali, jossa
oikea tieto on oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa oikeilla ihmisillä,
mutta tuloksena on sellaisten käytäntöjen ylläpito ja uusintaminen,
joissa ihmisillä on käytössään toimintatilanteen kannalta puutteellista informaatiota vääristä lähteistä ja muodossa, joka ei vähennä
vaan päinvastoin lisää epävarmuutta ja monitulkintaisuutta. Hyvän
tavoittelun sivutuotteena syntyy symbolimaista, rituaalinomaista ja
jopa perverssiä tietokäyttäytymistä.
Artikkelissa esitetään, että tiedolla johtamista kannattaa tarkastella
ongelmalähtöisesti. Informaation puutteesta syntyvää epävarmuutta
voidaan vähentää organisaation sisäisten ja ulkoisten tietovirtojen
systemaattisella kehittämisellä. Asioiden ja ilmiöiden keskinäisriippuvuudesta johtuvaa monimutkaisuutta voidaan puolestaan hallita
informaation visualisoinnilla. Epäselvyyden kohtaamiseen artikkelissa
ehdotetaan moniammatillista yhteistyötä, kun taas monitulkintaisuuden kohtaamisessa olennaista on asioiden ja ilmiöiden moniääninen
merkityksellistäminen. Artikkelissa hahmotettu neljän tieto-ongelmien
viitekehys voi parhaimmillaan toimia tiekarttana, joka ohjaa organisaatioiden tiedolla johtamisen kehittämisprojekteja.
Pohdittaessa valtionhallinnon kehittämisen ja tiedolla johtamisen
välistä suhdetta on lohdullista muistaa, että kysymys on hallinnon
apparaateista, poliittisesta päätöksenteosta ja kansalaisosallistumisesta
muodostuvasta kokonaisuudesta. Hallinnon kehittämisessä faktatieto
merkitsee, muttei kaikkea. Arvokasta on myös kansalaisten osallistaminen ja hallinnollisten päätösten kohteena olevien organisaatioiden
kokemustieto. Ajatellaan vaikkapa meneillään olevaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, jossa työryhmä toisensa perään on laatinut
laskelmia erilaisten mallien eduista ja haitoista. Sinällään huolellisesti
laaditut laskelmat antavat mahdollisuuden vastakkaisiin tulkintoihin.
Hieman kärjistäen: samoilla faktoilla on kannatettu ja vastustettu niin
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erityisvastuualueisiin, vahvoihin peruskuntiin kuin maakunnallisuuteenkin perustuvia malleja. Ilmeistä on, että sote-uudistukseen liittyy
elementtejä, jotka ovat tunne- ja arvopohjaisia (vrt. Simon 1987), ja
joihin ei voi tehokkaasti vaikuttaa pelkästään faktoja luettelemalla.
Hallinnollisten vääntöjen ja poliittisten intohimojen lisäksi tiedolla johtamisen kehittämistä haastaa teknologian nopea kehittyminen
ja kansalaisten muuttuva tietokäyttäytyminen. Tätä kirjoitettaessa
yksinomaan Applella oli sovelluskaupassaan tarjolla tuhansia mobiilisovelluksia, joiden avulla kansalaiset voivat edistää omaa terveyttään.
Google on puolestaan synnyttänyt potilasryhmän, joka käy lääkärissä
lähinnä vahvistaakseen netissä itselleen tekemän diagnoosin ja hakeakseen vaivoihinsa sopivan lääkereseptin. Terveydenhuollon ammattilaisten taistelu sosiaalisessa mediassa leviävää ”vertaisterveysvalistusta”
vastaan vaikuttaa hävityltä sodalta.
Selvää on, että tiedolla johtamiseen liittyy julkishallinnossakin
paljon potentiaalia. Avainkysymys tämän potentiaalin realisoimisessa
on kuitenkin ymmärtää se, että erilaiset tieto-ongelmat edellyttävät
erilaista kohtelua. Vertauskuvallisesti ajateltuna tiedolla johtaminen
on kuin alkoholismista parantuminen: molemmissa tervehtyminen
vaatii ongelman tunnustamista. Organisaatiossa tämä tarkoittaa niiden
tekijöiden tunnistamista (ja poistamista), jotka johtavat rituaalimaiseen ja symbolimaiseen tietokäyttäytymiseen, kuten informaation
systemaattiseen ylituotantoon ja informaation välttämiseen.
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Päivi Husman & Jan-Erik Johanson

SUMUSSA, KARUSSA, AIDATTUNA

Johdanto: agenda, tuotanto ja toteutus
Tieto on lähtökohtaisesti myönteinen asia. Sitä pitäisi olla enemmän,
sen pitäisi olla laadultaan parempaa, sen pitäisi olla koko ajan käytettävissä ja sen pitäisi olla hyödyllistä. Päätöksenteon näkökulmasta tieto
näyttää kuitenkin olevan kuin saippuapala. Se murenee, liukenee ja
pakenee hyödyntäjien käsistä. Huokoistuvissa hallinnollisissa rakenteissa tiedon tarve yhtäällä moninaistuu, toisaalla tiivistyy, samalla
kun oheneva, moniarvoistuva ja polarisoituva tiedontuotanto haastaa
hallinnon nykymuotoiset toiveet tulkinnallisesti yksinkertaisesta,
johtopäätöksiltään yksiselitteisestä ja suosituksineen valmiiksi suodatetusta päätöksentekoa tukevasta tiedosta. Tiedonmuodostuksen
kannalta kyse on siitä, että moninaisten tiedonkäyttäjien tarpeet ja
yhtä moninaisten tiedontuottajien tavoitteet kohtaavat toisensa vaihtelevasti. Julkinen sektori on eri tavoin toisiinsa kytkeytyvä organisaatioiden joukko, ja vastaavasti tiedontuottajat muodostavat toisiinsa
vain löyhästi kytkeytyvän kokonaisuuden. Erikoistuvat hallinnolliset
organisaatiot ja tiedontuottajat lisäävät kontekstiin sidotun tiedon
merkitystä ja samalla heikentävät yleispätevän tiedon mahdollisuutta.
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Monissa yhteyksissä korostuu tiedolla johtamisen tavoite. Järkiperäistä rationaalista tiedonmuodostusta rajoittavat kuitenkin monet
kognitiiviset tekijät, jotka esiintyvät yhtäläisesti organisoituneessa
ympäristössä kuin arkisessa kanssakäymisessäkin (Kahneman ym.
1982). Kaikkea tietoa ei käytetä, vaikka se olisi saatavilla, sitä ei pystytä
käsittelemään ja päätöksenteon perustaksi valitaan olennaisen tiedon
sijasta helposti käsillä olevaa tietoa (Simon 1977). Näiden yleisinhimillisten ja vaikeasti vältettävien piirteiden ohella toimintaprosesseihin
liittyy tekijöitä, jotka vaikuttavat tavoitteiden, tiedonmuodostuksen
ja toiminnan välisiin suhteisiin. Valtioneuvoston nykylinjausten perusteella hallitusohjelma muodostaa yhteisen agendan, jonka pohjalta
haetaan tietoa toimeenpanon tueksi. Tiedontuotanto ja toimeenpano
ovat yhteisen agendan ohella tämän prosessin erillisiä vaiheita, jotka
vastaavat miksi-, miten- ja mitä-kysymyksiin. Hallitusohjelma on
esimerkki agendan muodostamisesta, tutkimuslaitosten ja yliopistojen selvitys- ja tutkimustoiminta täyttää tiedontuotannon tehtävää ja
hallinnon virkamiehet vastaavat toiminnan käytännön toteutuksesta
asetettujen tavoitteiden ja käytössä olevan tiedon varassa.
Käsittelemme seuraavassa valtionhallinnon tiedonmuodostusta
agendan muodostamisen, tiedontuotannon ja sen käytön perusteella.
Tuomme esiin niitä ongelmia, jotka liittyvät tiedon prosessoinnin
vaiheisiin sekä niiden välisiin suhteisiin ja esityksen lopuksi hahmotamme joitakin tapoja, joilla tiedonmuodostuksen ongelmaa voidaan
ratkoa hallinnolliselta kannalta.

Sumussa
Agendan muotoutumisessa yhteiskunnallinen ympäristön muutos
on yksi keskeinen tiedonmuodostukseen vaikuttava piirre. Yksinkertaistetusti kyse on hyvinvointivaltion kypsymisestä ja siitä, että
julkisen sektorin tehtävät eivät olennaisesti laajennu uusille alueille.
Toisaalta voimavarojen riittävyyden kannalta esimerkiksi väestön
ikääntyminen sälyttää julkisen sektorin huoleksi enemmän vaateita,
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vaikka tehtäväalueet eivät enää laajentuisikaan. Tämä kehityssuunta
on omiaan kannustamaan toimintaprosessien tehostamiseen uusien
tavoitteiden muotoilun sijasta. Agendan muodostumiseen vaikuttaa
myös itse hallituksen koostumus. Viime aikoina koko vaalikauden
istuneet enemmistöhallitukset ovat antaneet hyvän lähtökohdan tavoitetietoisen politiikan toteuttamiseen, jota on täydentänyt sitoutuminen
hallitusohjelman muotoiluihin.
Perustaltaan suhteelliseen vaalitapaan liittyvä monipuoluedemokratia lisää tarvetta kompromissien tekemiseen eri puolueiden kesken.
Hallituksia on kaiken kaikkiaan ollut 72, joista enemmistöhallituksia
44, vähemmistöhallituksia 19 ja virkamieshallituksia yhdeksän. Viime aikoina hallitukset ovat olleet enemmistöhallituksia, ja edelliset
vähemmistö- ja virkamieshallitukset sijoittuvat 1970-luvulle. Näistä
pitkäikäisimpiä olivat Lipposen I ja II hallitus. Viime aikoina hallitukset ovat olleet ylisuuria siinä mielessä, että niiden taustalla on ollut
suurempi kannatuspohja eduskunnassa kuin ehdottomaan enemmistöön tarvittaisiin. Kataisen hallituksessa oli 125 kansanedustajan
kannatus, Vanhasen II hallituksessa 126:n, Vanhasen I hallituksessa
117:n, Lipposen I hallituksessa 145:n ja Lipposen sateenkaari II:ssa
140:n (129:n) (Valtioneuvosto 2014). Nämä ylisuuret hallituskoalitiot,
joissa on edustettuna hyvin erilaisia poliittisia ideologioita, ovat tavoitteiden muotoilun kannalta ongelmallisia, koska niissä kompromissit
vaikeuttavat selvien päämäärien muotoilua. Hallitusohjelma toimii
tällaisessa tilanteessa kurinpidon välineenä, joka ei salli muutoksia
hallituskauden tavoitteisiin, mutta auttaa pitämään menojen kasvun
hallinnassa (Soskice 2007).
Valtion keskushallinnon henkilöstömäärä on tällä hetkellä reilu
80 000, ja se on laskenut alle puoleen siitä, mitä se suurimmillaan
oli. Siirtyminen virastoista liikelaitoksiin ja yhtiöittäminen on luonut verraten suuren yksityisen yrityksen suuruisen kokonaisuuden,
jonka hallinnan mahdollisuudet ovat ainakin koon perusteella paljon
paremmat kuin monipolviset hierarkiaketjut ministeriöiden ja keskusvirastojen välillä. Ministeriöistä on tullut poliittisen valmistelun ja
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vuorovaikutuksen areenoita poliitikkojen ja virkamiesten välillä. Virastojen rooli on tässä työnjaossa keskittyä hallinnollisen toimeenpanoon.
Monet viimeaikaiset valtionhallinnon kehittämishankkeet ovat
keskittyneet hallituksen strategisen roolin vahvistamiseen. Esimerkiksi
Keskushallinnon uudistushankkeen väliraportissa (Valtiovarainministeriö 2014) todetaan:
”Hallitusohjelman lisäksi ministeriöissä laaditaan hallinnonalakohtaisia strategioita. Olisi mietittävä keinoja, miten nämä hallituksen tai ministeriöiden erillisstrategiat voidaan sitoa nykyistä
paremmin hallitusohjelmaan. Yhtenä keinona saattaisi olla ainakin
keskeisimpien erillisstrategioiden saattaminen säännönmukaisesti
valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyttäväksi.”

Hallitusohjelman ja sen toimeenpanoasiakirjojen merkitys on kasvanut. Siitä on tullut poliittisella tasolla hallituskauden keskeisiä
uudistuksia ja toimenpiteitä ohjaava dokumentti, jonka linjauksista ei
hevin poiketa. Tietojärjestelmien kehitys mahdollistaa entistä tarkemman tulosten seurannan ja raportoinnin. Taloushallinnon palveluiden
järjestäminen esikuntatyyppisiksi keskitetyiksi yksiköiksi (Palkeet),
niiden mahdollisimman määrämuotoisen tuloksellisuustiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi ja yhteisten tietoteknisten palveluiden
keskittäminen (Valtori) tähtäävät osaltaan yhdenmukaisen ja ajantasaisen seurantatiedon tuottamiseen tavoitteiden toteuttamisen tueksi.
Tavoitteista yksityiskohtaiseen soveltamiseen ulottuva ketju noudattaa strategisen suunnittelun perusmallia tavoitteiden muotoilusta
ohjelmien ja hankkeiden valmistelun kautta budjetteihin ja lopulta
yksittäisten työtehtävien suunnitteluun. Strategisen suunnittelun
tavoitteiden muotoilu edellyttää tuekseen laajaa toimintaympäristön
ja organisaation piirteiden tarkastelua, jotka tähtäävät monimutkaisten
tulevaisuuden kehityskulkujen ennakointiin (Bryson 1995). Julkisen
sektorin ei kuitenkaan tarvitse alistua organisaation ympäristön muuttuviin piirteisiin, koska valtio on suvereenina poliittisena toimijana
kyvykäs muuttamaan lainsäädännön avulla oman ympäristönsä pe-
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rusrakenteita. Julkinen sektori voi verotuksen avulla hankkia itselleen
lisää voimavaroja ja viime kädessä vahvistaa tai heikentää keskeisten
sidosryhmien, erityisesti työmarkkinajärjestöjen asemaa.
Strateginen suunnittelu on houkutteleva lähtökohta hallituksen ja
ylimpien poliittisten päätöksentekijöiden merkityksen kasvattamiseen
julkisessa toiminnassa (Johanson 2008). On perimmältään hyvä asia,
että poliittisten päätöksentekijöiden valinnalla on entistä enemmän
vaikutusta myös päätösten toimeenpanoon. Ongelma piilee kuitenkin
toisaalla (Mintzberg 1994). Suunnittelujärjestelmät eivät pysty vastaamaan nopeisiin muutoksiin. Julkisen sektorin poliittisen ohjauksen
kannalta hankaluus on siinä, että laajat suunnittelujärjestelmät sitovat
päätöksentekoa pitkälle tulevaisuuteen. Seuraavat hallitukset eivät
välttämättä ole halukkaita soveltamaan samoja keinoja tavoitteiden
asettamiseen, mutta eivät pysty helpolla purkamaan olemassaolevien
järjestelmien rakenteita.
Strateginen suunnittelu edellyttää tiedonmuodostukselta paljon.
Kattavien ja tulevaisuuden hahmottamiseen tähtäävien aineistojen
kerääminen, tallentaminen ja analysointi on sinällään suuritöinen
tehtävä. Silti kaikkein tärkein ulottuvuus on se, miten tietomassoja
pystytään hyödyntämään päätöksenteon tukena. Toimivan strategisen johtamisen indikaattorit ovat yksinkertaisia eikä niitä yleensä ole
kovin paljon.
Valtion keskushallinnon strategisen uudistamisen kanssa rinnakkainen kehityspiirre on ollut pyrkimys lisätä politiikan kannalta merkityksellisen tiedon muodostamista. Strategisen suunnittelun ketjussa on
kuitenkin vain harvoja paikkoja, joissa tarvitaan raikkaita uusia näkökulmia tai toimintaa parantavia uudistuksen kohteita. Uusien tavoitteiden
muotoilu sijoittuu hallituskauden alkuun ja hallituksen tuloksellisuuden
arviointi hallituskauden loppuun. Hyvin yksinkertaistettuna otollinen
kohta uusien ajatusten vastaanottoon vähentyy rajusti hallitusohjelman
kirjausten jälkeen, ja arviointitiedon merkitys korostuu hallituskauden
loppua kohden. Uutta tietoa valtionhallinnossa tarvitaan strategisen
suunnittelun perusteella melko vähän. Keskeinen tiedon kysynnän
kohta liittyy siihen, miten annetut tavoitteet toteutetaan käytännössä,
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eli toimeenpanon ja hallinnollisten toimeenpanoketjujen kysymykset.
Toimeenpanotiedon tarve riippuu siitä, miten epämääräisiä yleisiä tai
ristiriitaisia hallituksen strategiset tavoitteet kulloinkin ovat. Ylisuurten
hallitusten varsin epämääräiset ja yleiset strategiset linjaukset takaavat
jatkuvan kysynnän toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä.
Myös politiikan ammattimaistumisella on yhteys tiedonmuodostukseen. Politiikasta on tullut hyväksyttävä ura, jossa ei tarvita enää
samalla tavoin kuin ennen aktiivisuutta muilla työelämän alueilla.
Siksi aikaisemmin luontevampi siirtyminen yliopistojen ja poliittisten tehtävien välillä on olennaisesti vähentynyt. Samaan ilmiöön
liittyy valtion keskushallinnon ja tieteellisen tiedon muodostajien
fyysisten etäisyyksien pidentyminen. Huolimatta tietoyhteiskunnan
suomista uusista viestinnän mahdollisuuksista fyysisen etäisyyden on
havaittu vaikuttavan erittäin paljon kanssakäymisen olemassaoloon
ja taajuuteen ihmisten välillä tutkijoiden keskuudessa (Latané 1995).
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten hajautuminen alueellisesti vähentää
luontaisia tilaisuuksia henkilökohtaiseen kanssakäymiseen valtion
virkamiesten, poliitikkojen ja tutkijoiden kesken. Viestinnän kannalta
kävelymatka Senaatintorin yli on otollisempi kuin lentomatka Helsingin ja Rovaniemen välillä. Samaan ongelmaan liittyvät aika ajoin esiin
tulevat tavoitteet valtion keskushallinnon alueellisesta hajauttamisesta
ja hajasijoittamisesta (Valtiovarainministeriö 2001).
Komitealaitoksella oli 1990-luvulle asti suuri merkitys lainsäädännön ja kehittämisen välineenä, mutta virkavalmistelu, ministeriöiden omiin asiakysymyksiin liittyvien työryhmien perustaminen ja
yksittäisten selvityshenkilöiden toiminta ovat leimanneet myöhempää keskushallinnon valmistelutoimintaa (Temmes 2001). Komiteatyöskentelyn hitaus ja usein poliittisesti tasapainotettu edustus
ei ollut riittävän ketterä väline nopeasti vaihtuvien tiedontarpeiden
täyttämiseksi ministeriöissä. Samalla myös tulosvastuun siirtyminen
ministeriöihin heikensi valtioneuvoston tasoisen valmistelun merkitystä. Näistä lähtökohdista menneisyyden menettelytapojen haikailu
ei ole järkevää. Sen sijaan valtioneuvoston tärkeimmän dokumentin,
hallitusohjelman laadintaan liittyvä, nopeaan aikatauluun sopeutuva
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mutta asiantuntemukseen perustuva informaatiotuki olisi yksi valtioneuvoston tasoisen tiedontuotannon kehittämisen sovelluskohde.
Vaarana suhteessa tiedontuotantoon on se, että agendan muodostamisesta vastaava tilaaja ei pysty muotoilemaan tutkimustilaukselleen
tavoitteita. Epämääräisesti muotoillut tutkimustilaukset tuottavat
hyvin todennäköisesti epämääräisiä tuloksia. Tilaajaosaamisen vahvistaminen on yksi ratkaisu tähän ongelmaan, mutta se edellyttää
nykytilan hahmottamisen ja menneisyyden ymmärtämisen ohella
kykyä katsoa eteenpäin. Yksittäisten tutkimushankkeiden anti jää
vähäiseksi, jos tilaaja ei ymmärrä sitä kokonaisuutta, johon yksittäisten
tutkimushankkeiden usein kapea-alaiset tulokset antavat parhaimmillaankin vain osavastauksia. Tilaaja tarvitsee riittävää asiasisällön
tuntemusta ja tiedontuottajakentän toimijoiden vahvuuksien tunnistamista. Laadukkaaseen tilaamiseen tarvitaan riittävästi valmisteluun
käytettävää aikaa ja myös taloudellisia voimavaroja. Luottamukseen
perustuvat hyvät tiedontuotantosuhteet helpottavat tilaamista, mutta
sitoutuminen yksittäisiin tiedontuottajiin köyhdyttää tietoa, koska
yksittäisellä tuottajalla on vain harvoin monien tarvittavien asioiden
tietämystä, mikä johtaa helposti myös tiedon liialliseen uusiokäyttöön.
Valtionhallinnossa muodostuu ongelmaksi myös se, että eri valtionhallinnon toimijat tilaavat selvityksiä samoista tutkimuskohteista.
Tähän ratkaisuksi voi olla tutkimustilausten keskittäminen. Vastaavasti
hajautuneessakin tilausjärjestelmässä olisi mahdollista synnyttää hedelmällistä vuoropuhelua eri näkökulmista tehtyjen selvitysten perusteella, mutta tilaajien omien intressien erilaisuus saa helposti aikaan
”raporttitaisteluja”, joissa tietoperusteisen keskustelun sijasta päädytään
ideologioiden ja intressien ristiriitaan, joiden ylittämiseen tutkimus- ja
selvitystoiminnalla alun perin tähdättiin. Rajoitetun rationaalisuuden
lähtökohdista ongelma ei ole niinkään se, että tietoa ei olisi vaan se,
että sen käsittelykyky on aina rajallista (Simon 1997). Inhimilliseen
tiedonkäsittelyyn kuuluu se, ettei kaikkiin ongelmiin ole olemassa
oikeaa ratkaisua. Ministeriöiden keskinäinen budjettikamppailu on
tyypillinen ongelma, jota on vaikea ratkaista pelkän tiedon varassa.
Kyseessä on väistämättä myös valtaan liittyvät kamppailu.
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Karussa
Tiedontuotannon kannalta olennaisia muutoksia ovat olleet julkisen
sektorin tutkijoiden ja tutkimustoiminnan ulkoistaminen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja konsultointiyrityksille. Tämä kehityskulun
dramaattisimpana ilmiasuna on ollut yliopistojen irtaantuminen
suorasta valtionohjauksesta. Muutos on ollut osa valtion keskushallinnon tyhjentämistä, jonka seuraukset ovat nähtävillä kahtalaisena
kehityksenä.
Yhtäältä valtio on heikentänyt omaa tiedon vastaanottokykyään
ulkoistamalla tutkijat ja tutkimustoiminnan. Näin valtion on katkonut ne tuntosarvet ja nystyrät, jotka aistivat ympäristössä piilevien
uusien ajatusten värähtelyn. Kehitys on ollut omiaan johtamaan
tiedon muodostuksen pirstaloitumiseen niin tiedontuottajien kuin
oletettujen tiedon käyttäjien taholta. Organisaatiokirjallisuudessa
organisaation oman tiedonmuodostuksen merkitystä on käsitelty esimerkiksi imukyvyn ajatuksen perusteella (Cohen & Levinthal 1990).
Tutkimustiedon haltuunottoa helpottaa, jos työpaikalla on riittävästä
tutkimustoiminnasta selvillä olevia henkilöitä. Oman tutkimustoiminnan ei tarvitse olla laaja-alaista, mutta sen on oltava riittävää
vastaanottokyvyn varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Vaikka itse
tutkimustoimintaa onkin vähennetty valtionhallinnosta, Suomessa
keskushallinnon virkamieskunta on erittäin korkeasti koulutettua,
mikä antaa muillekin kuin varsinaiselle tutkimushenkilöstölle kyvyn ymmärtää tutkimustietoa. Toisaalta yliopistojen organisatorinen
etääntyminen valtionhallinnosta etäännyttää julkista sektoria tutkimuksen toteuttajista. Sen seurauksena syntyy ongelmia yhteisen kielen
löytämisessä, puutteita tiedon aukkojen ja tarpeiden tunnistamisessa,
vaikeuksia viestiä tutkimustuloksia riittävän selkeästi ja kyvyttömyyttä
tunnistaa keskeisiä tiedonlähteitä.
Yliopistojen toimintalogiikka on suosinut erikoistumista keinona
välttää asiantuntemusalueiden välisiä toimivaltakiistoja (Abbott 1988).
Akateeminen kilpailu tehtävistä ja asemista sekä vahvan erityisasiantuntemuksen saavuttaminen edellyttää entistä useammin keskittymistä
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kapeille erikoistumisalueille, joissa tietoon perehdytään syvällisesti.
Syvällisellä erikoistumisella on silti myös haittapuolensa. Yliopistoyhteisön sisällä liiallinen erikoistuminen tuottaa kyvyttömyyttä kytkeä
oman erikoistumisalueen tuloksia toisten erikoisalojen osaamiseen.
Moniulotteisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun hyvin erikoistunut tieto pystyy antamaan vain harvoin suoria vastauksia. Erikoistumisen ongelmaa pahentaa se, että yliopistoyhteisössä on vain
harvoin sellaisia mekanismeja tai johtamisen tapoja, joiden avulla
saataisiin luotua eri tieteenaloja yhdistävää tietämystä.
Yliopistojen oman kannustinjärjestelmän luonne ei tue julkisen hallinnon tiedontarpeiden täyttämistä. Julkaisujen luokittelussa
kansainväliset vertaisarvioidut julkaisut tuottavat parhaan tuloksen
tutkimuksen arvioinnissa. On selvää, ettei ulkomaiselle tiedeyleisölle
suunnattu julkaisutoiminta voi perustua pelkästään kotimaisen julkisen hallinnon päätöksentekijöiden ongelmien ratkaisuun, vaikka
Suomen julkishallinto toimii monessa suhteessa esikuvana muiden
maiden käytännöille. Erityisesti julkishallinnon tutkimuksen piirissä
on perinteisesti arvostettu käytännöllisen tiedon merkitystä modernin julkishallinnon rakentamisessa. Julkisen sektorin alati muuttuvat
rakenteet, toimintatavat ja käskyvaltasuhteet tuottavat hallinnon tutkimukselle jatkuvasti uudistuvan tutkimuskohteen. Näyttää kuitenkin
siltä, että käytäntöön suuntautuva tutkimustoiminta on menettänyt
asemiaan yksityiselle konsulttiliiketoiminnalle, joka pystyy nopeammin vastaamaan päätöksentekijöiden nopeaa toimintaa edellyttävien
tietotarpeiden täyttämiseen.
Yliopistojen viime aikoina uudelleenmuotoillut käytännöt ovat
muuttaneet tiedontuotannon tapoja. Periaate, jonka mukaan opettajat
tutkivat ja tutkijat opettavat tuottavat tilanteen, jossa pedagogisesti
lahjakkailta opettajilta edellytetään entistä enemmän myös osallistumista tieteelliseen keskusteluun. Vastaavasti tutkimukseen suuntautuneelta tutkijalta vaaditaan sitoutumista opiskelijoiden kouluttamiseen.
Taustalla on sinällään jalo ajatus, että tutkiminen ja opettaminen
kulkevat rinta rinnan toisiaan täydentäen. Korkeakoulut tarjoavat juuri
sitä lääkettä, jonka ne ovat itse keksineet: tutkimusta ja koulutusta.
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Tässä tapauksessa tämä tapahtuu omalle henkilökunnalle tasaisesti
annostellen. Käytännössä tulos ei ole tiedonmuodostuksen kannalta itsestään selvä. Koulumestarista ei automaattisesti tule eturivin
tutkijaa eikä uraauurtavasta tutkijasta tule taitavaa opettajapersoonaa. Erikoistumisen kannalta jako voi olla epäedullinen. Tutkijan ja
opettajan erityistaidot menevät yhtaikaisesti hukkaan. Tutkimuksen
ja koulutuksen erityistaitojen hankkiminen on mahdollista mutta
aikaaviepää. Taitavimmat opettajat pystyvät omaksumaan uutta tietoa
tutkimuskirjallisuudesta, vaikka eivät olisi sitä aina itse tuottamassa.
Vastaavasti työsuojelun nimissä opiskelijoita on hyvä säästää pahimmin
autismista kärsivien koppitutkijoiden hämäriltä horinoilta.
Sekä tutkimuslaitoksia että korkeakouluja vaivaa samanlainen
liiallinen erikoistuminen, mutta sen syntymekanismit ovat tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa hyvin erilaisia. Tutkimuslaitoksissa
erikoistuminen kapea-alaisiin teknisiin kysymyksiin juontaa juurensa
siitä, että tutkimusvirasto on riippuvainen rahoittajatahosta ja tarttuu helposti siltä saamiinsa toimeksiantoihin. Samalla heikentyvät
tutkimuslaitoksen mahdollisuudet palvella muiden kuin rahoittajatahon tiedontarpeita. Korkeakoulussa erikoistuminen on ollut osa
korkeakoulutuksen laajentumista. Tutkijoiden erikoistuminen omille
erityisalueilleen on tapa vähentää heidän keskinäistä kilpailuaan.
Laajentumisen olosuhteissa jokaiselle kykenevälle erityisalueen asiantuntijalle avautuu oma tutkimuksellinen lokero. Tuloksena syntyy
tutkimustiedon tuotantolaitoksia, joissa yhden tutkimussuunnan
tulokset eivät mitenkään liity toisten tutkimussuuntien tuloksiin.
Yliopiston kolmannen tehtävän yhteiskunnallinen vuorovaikutus
tähtää lisääntyvään kanssakäymiseen ympäristön kanssa. Tutkimustulosten vieminen jonkin yleisön saataville on välttämätöntä. Jos
tutkimukselle ei ole olemassa lainkaan sen ymmärtämiseen kykenevää kuulijakuntaa, tutkimuksen asema vaikeutuu. Vuorovaikutuksen
muoto kuitenkin vaikuttaa olennaisesti sen toteutumiseen. Ylimmän
opillisen sivistyksen antaja omaksuu helposti sen annostelijan roolin.
Vastavuoroisen vuorovaikutuksen toteutuminen edellyttää pudottautumista norsunsuutornista ja asettumista myös tiedon vastaanottajan
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rooliin. Korkeakoulujen kannalta ihanteellisessa vuorovaikutustilanteessa tiedonjanoiset päätöksentekijät ottavat vastaan hyväntahtoisten
tietäjien viisautta ja soveltavat niitä käytännön kysymysten ratkaisuun.
Tutkimuslaitokset ymmärtävät paremmin tiedon käytännön tarpeita,
mutta ongelmaksi muodostuu tiedon tarvitsijoiden suuri joukko ja sen
joukon moniäänisyys. Nopealla aikataululla annetut toimeksiannot
heikentävät tutkimuslaitosten mahdollisuuksia keskittyä kokonaisvaltaiseen tiedonmuodostukseen.
Selvitys julkisen sektorin päätöksenteon neuvonannon järjestämisestä sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden mukaan ministeriöihin palkattavat tiedeasiantuntijat voisivat toimia tiedon tilaajina sitä
tuottavilta tahoilta (Raivio 2014). Näin tiedeasiantuntijat tulisivat
paikkaamaan valtion oman tutkimustoiminnan jättämää aukkoa.
Tiedeasiantuntijat joutuvat sektoroituneessa rakenteessa kuitenkin
mahdottomaan tilanteeseen, jota leimaa vaikeus ylittää raja-aitoja.
Tutkijoita tarvittaisiin isompi joukko, mutta koskaan ei ole mahdollisuuksia palkata niin suuria tutkija-armeijoita, että ne ratkaisisivat
julkisen sektorin hajautuneen tiedontarpeen ongelmat.
Suhde pääasialliseen rahoittajaan on korkeakouluissa ja sektoritutkimuslaitoksissa olennaisesti erilainen. Korkeakoulujen ja opetusministeriön välinen suhde on sitä parempi, mitä itsenäisemmän aseman
se korkeakouluille suo. Sen sijaan sektoritutkimuslaitosten suhteet
vastuuministeriöihinsä ovat väistämättä likeisemmät, koska niiden
olemassaolo perustuu hyödyllisyyteen rahoittajaministeriölle ja muille
julkisen hallinnon yksiköille. Yliopistojen siirtyminen budjettitalouden
ulkopuolelle on periaatteessa lisännyt korkeakoulujen autonomisuutta,
mutta se ei varsinaisesti lisää niiden itsenäisyyttä, jos ne eivät vastaavasti
pysty kehittämään aidosti ulkopuolisia rahoituslähteitä.

Aidattuna
Hallinnon toimintaprosessien muutokset ovat Suomessa osaltaan
liittyneet linjakkaan keskushallintorakenteen luomiseen, jolloin mi-
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nistereiden johtamat ministeriöt tulivat keskeiseksi organisoitumisen
muodoksi ja virkamieskollegioihin perustuneiden keskusvirastojen
tehtäviä siirrettiin ministeriöihin, niitä ulkoistettiin ja lakkautettiin
ja osasta tuli tiedontuotantoon keskittyviä asiantuntijavirastoja. Periaatteessa tämä on selkeyttänyt poliittisen päätöksenteon ketjua. Silti
ministeriöiden alaisten virastojen ja laitosten määrän kasvu ja eri
tavoin valtion hallinnassa olevien, muodoltaan yksityisten organisaatioiden lisääntyminen vastaavasti hajauttaa toimeenpanoa. Varsinkin
yksityisiin organisaatioihin kohdistuva lisääntynyt sääntely on ollut
yksityistämistä seurannut piirre kaikissa kehittyneissä maissa. Julkisen sektorin kannalta sääntelyn lisääntyminen johtaa yhä uusien ja
erityisesti sektorikohtaisten sääntelyviranomaisten syntyyn (Jordana
& Levi-Faur 2004; Jordana ym. 2011). Käytännön hallintotoiminnassa hallinnon tehtäväksi jää entistä enemmän niiden ulkopuolisten
toimijoiden sääntely, jotka toteuttavat yhteisen agendan tavoitteita.
Tämä kehityssuunta etäännyttää poliitikkoja loppukäyttäjistä, koska
heidän väliinsä syntyy varsinaisen palveluntuottajan ohella myös
sääntelybyrokraattien joukko.
Regulaation ongelma kietoutuu tiedon tuotannon kysymykseen.
Hallinnollisen toiminnan eriytyminen sen valvonnasta on korostanut sääntelyn järkevyyden, ketteryyden ja osuvuuden lisäämistä.
Perusongelmana on se, että sääntelyviranomaisen täytyy tukeutua
entistä enemmän ulkopuolelta tilattuun tutkimustietoon. Verrattuna
perinteiseen hallintotoimintaan, jossa tietoa syntyy organisaation
sisällä ja esimies–alaissuhteet määrittävät hierarkkisen vastuuketjun,
ulkopuoliset tutkimustilaukset eivät samalla tavoin salli yrityksen
ja erehdyksen perusteella oppimista tai tutkimustehtävän jatkuvaa
kalibrointia ilman suuria lisäkustannuksia. Sääntely myös kohdistuu
entistä enemmän perinteisen hallinnon ulkopuolelle, ja se edellyttää
tarkkaa erityisasiantuntemusta. Kun itse regulaation muodot ovat hajautuneet ja pirstaloituneet, ei ole selvää hallinnan muotoa, jolla tietoa
hankitaan. Ratkaisua voi tapailla siitä lähtökohdasta, että regulaation
yhdentäminen on hajautuneessa hallinnassa mahdotonta.
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Julkisella sektorin sääntely lisääntyy kahdella tavalla. Ensimmäinen mekanismi liittyy lisääntyneeseen tarpeeseen suojella ihmisiä yhteiskunnallisilta riskeiltä, kuten myrkyllisiltä elintarvikkeilta,
luonnonkatastrofeilta, liikenneonnettomuuksilta ja sen sellaisilta.
Olennaista on se, että kyseessä on sosiaalisen suojelun ulottuvuus,
joka ei liity pelkästään markkinoiden toimintaan. Sen sijaan taloudellinen sääntely kohdistuu nimenomaan markkinoiden toimintaan
(Moran 2002). Valtion tyhjentyminen on osaltaan merkinnyt sitä,
että lisääntyvä osa yhteiskunnan toiminnasta tulee sääntelyn piiriin.
Tässä mielessä yhä suurempi osa julkisen sektorin itsesääntelyä kohdistuukin nyt muodollisesti itsenäiseen ulkopuoliseen toimintaan.
Molemmat mekanismit ovat omiaan lisäämään valtion sääntelyroolia.
Tiedonmuodostuksen kannalta valtion sääntelyroolin lisääntyminen
merkitsee, että tiedonmuodostuksen tarpeet liittyvät entistä enemmän
palveluiden ohjaamiseen kuin niiden tuotannon järjestämiseen, entistä enemmän sääntelyinstrumenttien kuin johtamisinstrumenttien
kehittelyyn ja entistä enemmän yksityisen sektorin toimintaan.
Vaikka sääntelyä pidetään usein kielteisenä ilmiönä, siinä piilee
myös uutta luova ulottuvuus. Muita maita kireämpi ympäristölainsäädäntö tekee kotimaisesta kysynnästä entistä vaativampaa ja pakottaa
teollisuuden noudattamaan tiukentuneita päästötavoitteita (Linde
ym. 1995). Vastaavasti teollisuuden omien standardien ja yhteisesti
sovittujen teknisten määritelmien merkitys voivat olla merkittäviä
liiketoiminnan suuntaamisessa. Esimerkiksi pohjoismaisen elektroniikkatoimialan menestymiseen vaikutti osaltaan Eurooppalaisen digitaalisen viestintästandardin (GSM) maailmanlaajuinen käyttöönotto
(Hillebrand 2002). Näin sääntely voi olla uusia toimialoja synnyttävä
voima eikä pelkästään toimintaa ehkäisevä haitta. Siksi viranomaisella
pitäisi olla kyky kehittää entistä paremmin uutta luovaa sääntelyä.
Myös tilaajan hallintarooli on heikentynyt. Ministeriöt ohjaavat
ohjauksessaan olevia tutkimuslaitoksia tulossopimusten avulla, joita
määrittävät ministeriöiden 5 vuodeksi määrittämät strategiset tavoitteet ja joita tarkistetaan vuosittain. Tulossopimusmekanismin avulla
tilaaminen määrittää sopimuksen sisällön vain vajavaisesti. Entistä
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itsenäisempien virastojen ja laitosten muu toiminta jää tilauksen ulkopuolelle. Hankaluutena hajautuneessa sääntelyssä on se, että agendan
asettajalla ei ole enää käsissään sääntelyn välineitä. Aiemmassa keskinäisen riippuvuuden vaiheessa kanssakäymisen synnyttämä luottamus
johti usein tilanteeseen, jossa tiedon tuottaja pystyi muotoilemaan
tilaajalle järkevän tilauksen sisällön. Sääntelyn erkaantuminen agendan muodostamisesta toiminnan ohjauksessa vaikeuttaa tilaamista.

Mikä neuvoksi?
Tiedon muodostuksen prosessi vuotaa monesta kohdasta. Tietoa tuotetaan, mutta irrallaan ongelmakentästä. Tietoa käytetään, mutta käyttö
on pirstaleista ja sattumanvaraista. Tietoa levitetään, mutta useasti ne,
jotka tietoa eniten tarvitsevat, riutuvat sitä vailla. Tietoa muokataan,
mutta se ei kumuloidu kunnolliseksi päätöksenteon aivoruoaksi.
Olisi lapsellista ajatella, että pelkästään tiedon määrän lisääminen
auttaisi edistämään tiedonmuodostusta, kun entistä useammin on
kyse tiedon prosessoinnin ongelmasta. Vastaavasti tiedon arvovapaudesta käytävä keskustelu kertoo jotain siitä, että faktojen ja arvojen irrottaminen toisistaan on inhimillisessä toiminnassa vähintään
hankalaa. Voi myös hyvällä syyllä kysyä, olisiko se edes toivottavaa,
vaikka olisikin mahdollista. Täydellisen järkiperäinen julkinen sektori
vähentäisi poliittisten ideologioiden merkitystä ja näivettäisi inhimillisten merkitysten muodostumista. Rationaalistumista voidaan
kuitenkin helposti liioitella. On täysin yhtä uskottavaa, että poliittisesti valintoja perustellaan mielellään tutkimustiedolla, koska se
tuottaa poliitikolle oikeutuksen välineen moninaisten ja vaihtuvien
tavoitteiden ajamiseen. Näin olisi aivan yhtä lapsellista ajatella, että
mahdollisimman yleispätevien totuuksien soveltamien olisi ainakaan
poliitikkojen ainoa tavoite.
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Käyttäjien osallistaminen
Ajatus arvovapaasta tiedonmuodostuksen prosessista ja tiedosta on
aikansa elänyt ja käytännön realismia vailla. Arvot heijastuvat rajauksissa, valinnoissa ja korostuksissa tavoilla, joiden ymmärtäminen
lisää tiedonmuodostuksen prosessin läpinäkyvyyttä. Tiedon käytön
tehostamista tukisi käyttäjien nykyistä parempi integroiminen tiedon
muodostuksen prosessin eri vaiheisiin. Kun tiedon tuottajat ja käyttäjät
pääsevät keskusteluyhteyden kautta yhteisesti rakentamaan ja toteuttamaan tiedon muodostusta prosessin eri vaiheissa, pääsee moniäänisyys
toteutumaan paremmin, sitoutuminen tiedon hyödyntämiseen on
todennäköisempää ja tiedon käytettävyys hyödyntäjien toiminnan
arjessa on parempaa. Käytännössä esimerkiksi yhteiskehittämisen
muodot voivat olla niitä keinoja, joissa sekä tilaajan että toteuttajan
edustajat ovat keskenään yhteydessä tiedontuotannon eri vaiheissa.
Tämä toimintatapa edellyttää osallistujilta aktiivista keskinäistä kommentointia ja ”pakotettua” yhteistyötä, johon tarvitaan molempien
osapuolten säännöllistä panosta.
Ajallisen osuvuuden parantaminen
Joskus tiedontuotanto ja käyttötarve eivät kohtaa toisiaan sopivalla
hetkellä. Tutkijat voivat tutkia asioita, jotka eivät ole käytännön päätöksenteon näkökulmasta ajankohtaisia. Toisaalta päätöksenteossa
saatetaan kaivata tietoa, jota ei tutkimuksen kentällä sillä hetkellä
tuoteta. Tiedon tuottajien ja käyttäjien riittävin määräajoin toistuva
tapaaminen erilaisilla foorumeilla keskustelun merkeissä lisää puolin
ja toisin tiedon vaihtoa ja ymmärrystä toisen osapuolen toiminnasta
ja odotuksista. Parhaimmillaan tällainen systematisoitu toimintapa
tuottaa uusia tutkimusajatuksia ja auttaa tiedonkäyttäjiä löytämään
tiensä tuoreille tiedon lähteille. Käytännössä nopean vastineen tuottaminen edellyttää yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta liikuteltavissa
olevia voimavaroja, jotka voidaan osoittaa kulloinkin tarvittavaan
käyttöön. Tässä piilee myös konsulttiyritysten vahvuus. Niillä on
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vahva kannustin toteuttaa annetut toimeksiannot nopeasti liiketoiminnallisen tuloksen takaamiseksi. Yritysten kannalta eduksi on myös
se, että niiden työntekijöitä ei paina virkavastuu tai tiedeyhteisön
kriittinen valvonta.
Kohtaamismahdollisuuksien luominen
Yleisesti ja yhtäläisesti on jaettu ajatus yhteisen keskustelun tärkeydestä tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Tarvitaan toistuvia ja
pysyväisluonteisia keskusteluareenoita, tilaisuuksia ja tiedonvaihtoa
stimuloivia ajatusten vaihtamisen muotoja. Tällainen toiminta pitää
myös nähdä niin tärkeänä ja hyödyllisenä, että aikaniukkuuden keskellä siihen halutaan panostaa monista muista päivittäisestä työajasta
kilpailevista toiminnoista huolimatta.
Löytämisen helpottaminen
Päätöksentekijöiden ja muiden tiedon hyödyntäjien näkökulmasta
tiedontuotannon kenttä voi olla vaikeasti hahmotettavissa. Perinteisten
tiedon tuottajien yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi tuotannon
kenttään tulee jatkuvasti lisää nopeasti vaihtuvia yksityisen sektorin
toimijoita kuten ajatushautomoja ja konsultteja. Tiedon käyttäjä ei
välttämättä tiedä, mistä voi mitäkin tietoa tilata tai löytää, kun kontakteja tuottajiin ja tietoa heidän osaamisestaan ei ole riittävästi. Ratkaisuna voisi kokeilla osaamiskeskittymiä. Tiedon tuottajien osaamistieto
kerätään ja sitä ylläpidetään ja päivitetään ajantasaisesti kollektiivisesti
sopivassa yleisesti tiedossa olevassa keskushallinnon solmukohdassa
helpottamaan tiedon tilaamista.
Synergian rakentaminen
Tiedontuottajien keskinäisissä ja tiedonkäyttäjien keskinäisissä yhteyksissä on usein puutteita. Se estää tilaamisen synergiahyötyjen
toteutumista ja tuottamisen integraatiomahdollisuuksien syntymistä.
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Lisäksi se johtaa resurssien vajaakäyttöön ja siihen, että osa hyödyntämispotentiaalista menee hukkaan. Molempia pitäisi sovitun ja vastuutetun tahon toimesta johtaa kokonaisuuksina nykyistä paremmin.
Tiedon muotojen kehittäminen
Tieto yksin ei automaattisesti lisää parempaan käytännön toimintaan
johtavaa ymmärrystä. Projektit ja kokeilutoiminta ovat kehittämisen
kasvualustoja, mutta projektiluonteinen kehittämistoiminta ei jätä jälkeensä uusia pysyviä hallinnan muotoja. Syynä voi olla monet erilaiset
nyrjähdykset. Tieto voi olla käyttäjien näkökulmasta tarjonnaltaan,
ilmiasultaan ja muodoiltaan vääränlaista tai vaikeasti omaksuttavaa
ja hyödynnettävää. Monisatasivuiset, sanastoltaan vaikeasti teoreettiset, käytännöstä etäällä olevat ja suosituksia karttavat tutkimusraportit eivät lisää tutkimustulosten hyödyntämistä päätöksenteossa.
Ratkaisuna voisivat olla executive summary -tyyppiset tiivistykset,
joissa johtopäätökset ja suositukset rakennetaan yhdessä tutkijoiden
ja päättäjien kanssa paneeleissa tai työseminaareissa. Muuten pahimmillaan seurauksena ovat sumussa tietoa hapuilevat poliitikot, väsyneet
ja kyynistyneet virkamiehet, päätöksentekoon pettyneet ja siitä yhä
kauemmaksi etääntyvät kansalaiset sekä tiedon perillemenon hitauteen
ja puuttumiseen kyllästyneet tiedontuottajat.
Tiedon käyttöönoton parantaminen
Muutosvastarinnalla ja muutosmyönteisyyden puutteella on selitetty
tiedon käyttöönoton vaikeutta. Tämän esityksen perusteella kysymys
on myös ohipuhumisen ja keskinäisen ymmärtämättömyyden ilmiöistä. Tiedontuottajat ja sen käyttäjät eivät osaa viestiä toistensa kanssa
tai eivät ymmärrä toistensa kieltä. Tällöin tiedon hyötypotentiaalista
hukkaantuu huomattava osa. Yllä kuvattuja tietoprosessin nyrjähdyksiä
ja vinoumia korjaisi tiedon tuottajien ja käyttäjien välisen vuoropuhelun muotoutumisen radikaali uudistaminen. Tällöin siirryttäisiin
vähäisestä kanssakäymisestä ja ilmiasultaan muodollisesta neuvottelun
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kulttuurista kohti yhdessä tapahtuvaa, prosessin eri vaiheissa ajallisesti
kehittyvää jaettua tiedon ja ymmärryksen muodostamista.
Hallitusten kokoonpanot
Osa ratkaisuista näyttää periaatteessa helpoilta. Esimerkiksi pienemmät
enemmistökoalitiot antaisivat hallitukselle paremmat mahdollisuudet
selvien tavoitteiden luomiseen, mikä puolestaan helpottaisi tutkimusja selvitystehtävien toteuttamista. Valtioneuvoston yhteisesti asettamat
tavoitteet eivät poista hajautuneen hallinnon erikoistuneita tiedontarpeita, mutta yhtenäisten ylimmän poliittisen tason tavoitteiden
muotoilu auttaa välttämään ristiriitaisia toimeksiantoja ja liiallisia
raporttitaisteluja.
Monipuolinen yleisökoulutus
Taiteiden piirissä yleisökoulutuksesta on tullut jo vakiintunut toimintatapa. Lasten ja nuorten itse tekemät ja ammattilaisten tukemat
ooppera-, musiikki- ja kuvataidetapahtumat tähtäävät kasvatuksellisten tavoitteiden ohella siihen, että produktioihin osallistuvat
saavat näkemyksen taidelaitosten toiminnasta. Julkisella sektorilla
yleisökoulutuksella voidaan tähdätä tiedonvälityksen ja keskinäisen
ymmärryksen lisäämiseen. Opiskeluaikoina syntyneet oppilas–opettajasuhteet ovat luonteva kasvualusta myöhemmälle tiedonvälitykselle.
Samoin tohtorikoulutuksen lisääminen on ollut yksi keino julkisen
sektorin yleisökoulutukseen. Tutkijakoulutuksen saaneet poliitikot
ja virkamiehet oppivat tutkimusalueiden tietosisältöjen ohella taidon
vastaanottaa tieteellistä tutkimustietoa ja saavat luontevan yhteyden
tutkimuksensa ohjaajiin ja kotilaitoksiin.
Diffuusion tukeminen
Tiedon muodostuksen prosessissa heikoimmalle useasti jää tiedon
toimeenpano, levittäminen ja yhdistäminen olemassa oleviin raken-
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teisiin, käytäntöihin ja tietopohjaan. Osaltaan tämä liittyy julkisen
sektorin imukyvyn ongelmaan. Tällöin hyödyntäjien käyttöön saatettu
ja käyttöön otettu tieto jää hyödyltään vähäiseksi ja vaikutuksiltaan
pinnalliseksi, koska sitä ei muunneta tilanteeseen sopivaksi tai toimintaa muuttavaksi. Syitä tähän nyrjähdykseen ovat muun muassa
tiedon pirstaleisuus ja leviämisen sattumanvaraisuus. Tietouskovaiset
ja tiedon käytön oppineet osaavat kyllä hyödyntää sitä päätöksentekonsa tukena. Sen sijaan siellä, missä edellämainittua toimintatapaa
ja ajattelua vierastetaan, tiedon leviämisen eri ulottuvuudet eivät
toteudu. Valtakunnan tasolla (ei pilotti- ja projektiperusteisesti) tulee
systemaattisesti riittävin resurssein panostaa tutkimuksella hyödylliseksi osoitetun ja arvioidun tiedon levittämiseen päätöksenteon tueksi.
Tiedon leviämistä ja käyttöä tulee tutkia ja tutkimusperusteisesti
arvioida sen vaikuttavuutta sekä hyödyntää kyseessä olevia tulokset
tiedon kehittämisessä ja toimeenpanon parantamisessa.
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Klaus af Ursin & Juha Vartola

VALTIONHALLINNON KEHITYSTÄ OHJAAVAT
HALLINTOIDEOLOGIAT, HALLINTOAJATTELU
JA JOHTAMISMALLIT

Johdanto: hallintoideologian ja hallintoajattelun käsitteistä
Ideologian käsite (Pollitt 1993) pitää sisällään seuraavat komponentit:
1. Se koostuu arvoista ja uskomuksista, jotka koskevat maailman tilaa
sekä sitä, millainen sen pitäisi olla.
2. Nämä kognitiiviset ja affektiiviset elementit muodostavat viitekehyksen. Ideologia ei ole vain joukko asenteita, vaan sillä on suhteellisen systemaattinen rakenne – joskin ehkä enemmän psykologinen
kuin looginen.
3. Ideologiat koskettavat sosiaalisia ryhmiä ja sosiaalisia järjestelyjä.
4. Ideologiaa kehittää ja ylläpitää jokin sosiaalinen ryhmä, joten se
on linkki yksilön ja ryhmän välillä.
5. Ideologia oikeuttaa tietynlaisen käyttäytymisen.

Määritelmällä voidaan viitata myös hallintoideologiaan. Hallitsevaa hallintoideologiaa ei ole helppo tunnistaa, varsinkaan Suomen
kaltaisessa maassa. Itsenäisyytemme alusta aina 1990-luvulle saakka
hallitsevaa hallintoajattelua luonnehti rationalistinen ja pragmatistinen
legalismi. Lähes kaikki keskushallinnon johtavat virkamiehet olivat
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lakimiehiä, hallinto oli tiukasti sidottu lakiin ja hallintoa koskevat
keskeiset kysymykset koskivat laillisuutta, oikeusturvaa ja oikeusvarmuutta. Vasta hyvinvointivaltion rakentamisen vahvana nousukautena
legalistisen, byrokraattisen hallinnon rinnalle alkoi syntyä valtiollinen
suunnitteluteknokratia. 1990-luvulla näiden rinnalle nousi vähitellen
managerialismi, jota kirjoituksemme alkuosassa erityisesti tarkastelemme.
Eräs tiedolla johtamisen keskeisistä alueista on eittämättä sellainen hallintojen kehittämistä ja uudistamista koskeva ajattelu, jonka
perusideat on saatu muista maista. Lähes sata vuotta on hallinnon
tutkijoiden ja virkamiesten kokoontumisten yhteydessä harjoitettu
vertailua, kuultu caseja eri maista ja yritetty oppia asioita, joita nykyään
kutsuttaisiin nimillä vertaisarviointi (benchmarking) ja parhaiden käytäntöjen (best practices) etsintä. ”Tiedolla johtaminen” on käsitteenä
varsin diffuusi ja voi käsittää mitä erilaisimpia alueita. Selvänä voidaan
kuitenkin pitää sitä, että aivan olennainen osa siitä tulee tiedosta, joka
koskee menneisyyttä eri maissa.
Laajassa tutkimuksessaan Eurooppalaiset esikuvamme, Uudistuvan hallintoajattelun lähteillä Markku Temmes (1994) tekee eron
hallintoideologian ja hallintoajattelun välillä. Häneen mukaansa hallintoajatteluun vaikuttavat hallintoideologiat, virkamiesetiikka sekä
hallintokulttuuri, jonka ytimenä on ”byrokratian henki”. ”Hallintoajattelu on käytännössä erilaisten hallintoideologioiden kulloinkin
ajankohtainen synteesi, jonka avainvirkamiehet ovat sisäistäneet.”
(Temmes 1994, 38–40.) Hallintoideologiat puolestaan ovat sidoksissa
poliittiseen ajatteluun, demokratian tasoon ja puoluepoliittisiin linjauksiin. Niihin vaikuttavat mm. elitismi, rationalismi, valtioajattelu,
virkamiesvalta, professionalismi sekä byrokratia ja palvelua koskeva
ajattelu (Temmes 1994, 44). ”Byrokratian henki” poikkeaa hallintoideologioista ja hallintoajattelusta siinä, että se on yksinomaisesti organisaatiokulttuurinen ilmiö. ”Se on läsnä kaikkialla hallintokoneistossa
traditioiden ja totuttujen arvostusten ja menettelyjen kautta” (mt., s.
45). Temmeksen mukaan Euroopan hallintokulttuuriset valtavirrat
koostuvat Eurooppalaisen hallintokulttuurin perustasta (Platon),
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Manner-Euroopan traditioista ja sen keskeisiltä ajattelijoilta (Machiavelli, de Tocqueville, Hegel, Weber) sekä anglosaksisesta traditiosta
ja sen keskeisistä klassikoista (Hobbes, Bentham, Galbraith) (Temmes
1994, 102–150). Näiden lisäksi suomalaisen hallintoajattelun muotoutumiseen ovat vaikuttaneet yleishallintotraditiot kuten sotilaiden,
pappien, diplomaattien ja juristien yleishallintotraditiot. (Temmes
1994, 195–210.)
Kun Suomi oli itsenäistynyt, merkittäväksi tiedon lähteeksi nousivat muut Pohjoismaat. Vuonna 1918 perustettu Nordiska administrava förbundet (NAF), Pohjoismaiden hallinnollinen liitto, jonka
Suomen-osasto perustettiin 1922. Etenkin hallintojuristien hallitsema
liitto oli itsenäisyyden ajan alussa merkittävä tiedolla johtamisen
lähde maamme hallinnolle. Muiden pohjoismaiden ajankohtaiset
hallinnolliset kysymykset ja lainsäädännölliset ratkaisut olivat kauan,
ja ovat osittain yhä, esimerkkejä, joita Suomi seurasi.
Suuri merkitys oli myös IIAS:llä (International Institute of Administrative Sciences), joka perustettiin vuonna 1930. Sen Suomen-osasto
perustettiin 1956. Julkaisu International Review of Administrative
Sciences on eräs maailman merkittävimmistä vertailevan hallinnon
tutkimuksen lehdistä, ja se on antanut aineksia uusien ideoiden syntyyn maamme hallintoa kehitettäessä.
1970-luvulta lähtien maamme keskushallintoa on systemaattisesti
koetettu kehittää ja modernisoida. 1960-luvulla käynnistynyt suunnittelun aikakausi alkoi tuottaa ohjeita ja malleja kuntasuunnitteluun,
aluesuunnitteluun ja koko maan suunnitteluun (Valtakunnansuunnittelutoimisto). Keskushallintoon ideologia vakiintui viimeistään
keskushallintokomiteassa, jonka massiivinen työ tuotti runsaasti ideoita hallinnon kehittämiseksi. (Komiteanmietintö 1975:120; Komiteanmietintö 1978:22)
Valtionhallinnon ja yliopistojen tutkimusyhteistyö on ollut tärkeä
tiedolla johtamisen osa-alue. Yhteistyö on tuottanut paljon hyödyllistä tietoa. Sen ongelma-alueita aikaisempina vuosikymmeninä ovat
tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta olleet mm. tutkimusongelman
vähäinen kiinnostavuus, käytettävissä olevan rahoituksen määrä ja
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kesto sekä yleensäkin mahdollisuudet paneutua tutkimukseen riittävin
resurssein. On ollut myös viitteitä siitä, että yliopistotutkimuksen
kautta on pyritty legitimoimaan suoritettuja kehittämistoimenpiteitä
ja -linjauksia. Tilaajan/rahoittajan näkökulmasta ilmeisenä ongelmana
on ollut se, että etenkin yliopistollinen tutkimustyö tutkimusprojektimuodossa on hidasta. Tutkimusraportit on usein myös kirjoitettu vaikeaselkoisesti, ne ovat liian pitkiä eivätkä anna selväsanaisia vastauksia.
Myös raporttien tieteellinen taso on ollut joskus kehno. Käytännön
kehittämisen kannalta tieteen argumentointitapa ei myöskään ole aina
vastannut tilaajien/rahoittajien tietorakenteita.

Managerialismista hallintoideologiana
Managerialismin sisältönä on usko seuraaviin asioihin:
1. Päätie yhteiskunnalliseen edistykseen on jatkuva tuottavuuden
kasvu.
2. Tuottavuuden kasvu saavutetaan soveltamalla yhä hienostuneempia
teknologioita. Näitä ovat informaatio- ja organisaatioteknologiat
yhä hyvin kuin materiaalisten tavaroiden tuotantoteknologiat.
Suuri, monitoimialainen konserni on nopeasti noussut hallitsevaksi
organisaatiomuodoksi.
3. Näiden teknologioiden soveltamiseen voidaan päästä vain työvoimalla, joka on totutettu “kurinalaisesti” toteuttamaan tuottavuusihannetta.
4. Johtaminen on erityinen organisaation funktio, ja sillä on ratkaiseva
rooli suunniteltaessa, toteutettaessa ja mitattaessa välttämättömiä
parannuksia tuottavuudessa. ”Liiketoiminnan onnistuminen riippuu kasvavassa määrin johtajien laadusta ja ammattitaidosta.”
5. Jotta johtajat voisivat suoriutua ratkaisevasta roolistaan, heille on
annettava runsaasti toimintamahdollisuuksia ja -välineitä, oikeuksia
johtaa.
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On olennaista huomata, että keskeinen arvo managerialismissa on itse
johtaminen. Se ei ole siinä vain tärkeä, vaan se on myös keskeisimmäksi korotettu asia. Managerialismin mukaan maailman täytyy olla
paikka, jossa päämäärät ovat selkeät ja henkilöstö on motivoitunut
saavuttamaan ne, rahallisiin kustannuksiin kiinnitetään paljon huomiota ja byrokratia ja byrokraattisuus on eliminoitu. Näin managerialismi on sisällöltään mitä rationalistisin. Tuohon hyvään maailmaan
päästään soveltamalla hyviä johtamiskäytäntöjä, jotka voidaan löytää
yksityiseltä sektorilta.
Managerialismi on systemaattisesti strukturoitunut uskomusten
joukko. Keskeinen piirre siinä on loputon usko yksityisen sektorin
hyvään johtajuuteen, sillä juuri sen avulla katsotaan saavutetun kaikki
länsimainen taloudellinen edistys viimeisen puolen vuosisadan aikana.
Epäilyt julkista hallintoa ja politiikkaa kohtaan ovat suuret. Väitetään,
että valtio on kasvanut kooltaan ja kustannuksiltaan kohtuuttomasti,
ilman vastaavaa kasvua tuottavuudessa ja vaikuttavuudessa. Erityisesti
hyvinvointisektorin katsotaan eristäytyneen kaikesta kilpailusta ja
olevan siten kroonisesti tehoton.
Managerialismissa johtajat ovat nykyään sankareita, ja johtajat
itse, etenkin talouselämän lehdistön ja muiden medioiden avulla,
tuottavat suuria johtajasankareita, suurten firmojen pelastajia, visionäärejä, maiden todellisia johtajia – ajatelkaamme vaikka Applea,
IBM:ää tai auto- ja muiden teollisuuslaitosten johtajia. Ja julkinen
sektori seuraa perässä. Johtajat myös pyrkivät oikeuttamaan asemansa
suhteessa työntekijöihin. Näin ollen juuri johtajat itse ovat keskeisin
sosiaalinen ryhmä johtajavallan puolustelussa ja oikeuttamisessa.
Ideologia myös oikeuttaa tietynlaiset käytännöt. Sillä legitimoidaan
organisaatioissa ja työyhteisöissä mitä erilaisimpia asioita, kun voidaan vedota tietynlaiseen sosiaalisesti jaettuun paradigmaan ”hyvän
johtamiskäytännön” nimissä.
Managerialismin ideologista perustaa voi löytää jo USA:sta 1870ja 1880-luvuilta. Sosiaalidarwinismi oli tuolloin vallalla; kilpailun ja
luonnollisen valinnan uskottiin johtavan parhaiden valikoitumiseen
ja menestymiseen. Toinen ideologinen perusta löytyy Frederick Tay-
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lorilta, jonka keskeinen idea oli “työnjako–erikoistuminen–osaaminen–tuottavuus–tehokkuus”, joka yhdistettynä tulospalkkausajattelun
perusideaan piti sisällään paljon siitä, mitä moderni tulosjohtaminenkin tavoittelee. Työn tuloksia on tarkoin mitattava ja työläiset on
saatava tavoittelemaan suurta tuottavuutta.
Reaganin ja Thatcherin hallintoja 1980-luvuilla voidaan luonnehtia uustaylorilaisiksi. Tosin Taylor erotti aivotyön eli suunnittelun
ruumiillisesta työstä eli tekemisestä, kun taas nykyinen ajattelu koskee pääasiassa ei-ruumiillista työtä. (Drucker 1952.) Sen sijaan kun
Taylor keskittyi suoritustason määrittelyyn ja sen kiinnittämiseen
tietylle tasolle, so. rakenteen ja kontrollin byrokratisoimiseen, mutta
ei työsuhteeseen, yhtäläisyydet nykyiseen tulosjohtamisajatteluun
ovat ilmeiset. Nykyisin työsuhteet debyrokratisoidaan perinteisen
virkamiesaseman menettäessä merkitystään, mutta toisaalta työläisten
suoritustason määrittelyyn kiinnitetään paljon huomiota.
Kolmas managerialismin ideologinen juuri löytyy 1970-luvun
lopulta, jolloin “culture management”-idea tuoiin antropologiasta ja
sosiologiasta organisaatiotutkimukseen. Petersin ja Watermanin (1982)
menestysteos In Search of Excellence vuodelta 1982 toi managerialismin
yhdeksi johtavaksi ajatukseksi organisaatiokulttuurin muuttamisen
avulla. Samalla organisaatiokulttuurin tutkimus nousi erääksi organisaatio- ja hallintotutkimuksen ydinalueista. Petersin ja Watermanin
teos samoin kuin sittemmin Dealin ja Kennedyn Yrityskulttuuri-teos
olivat kuitenkin molemmat jokseenkin yksiulotteisia kulttuurikonseptionsa osalta. Heille kysymys organisaatiokulttuurin muuttamisesta
oli periaatteessa helppo. Vahva, visioita luova johtaja oli kulttuurejakin
muuttava voima. Ja muistammehan kaikki, kuinka 1980-luvun lopun
suomalainen hallintopolitiikkakin lupasi Suomen julkisen hallinnon
siirtyvän byrokraattisesta kulttuurista palvelukulttuuriin.
Managerialismia on luonnehdittu joukoksi uskomuksia ja käytäntöjä, joiden ytimenä on vain harvoin testattu olettamus, jonka
mukaan parempi “management”, johtaminen (tai hallinto) auttaa
ratkaisemaan tehokkaasti suuren joukon taloudellisia ja sosiaalisia
vaikeuksia. (Pollitt 1993.)
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Sanaa on myös väärinkäytetty ensinnäkin niiden toimesta, jotka
suhtautuvat siihen kriittisesti ja väittävät, että ongelmat, jotka todella
vaativat uusia politiikkoja ja lisää resursseja, voitaisiin ratkaista vain
lisäämällä tehokkuutta olemassa olevin rakentein ja budjetein. Lisäksi
sanaa käytetään toisella tavoin, optimistisesti ja lähes romanttisesti,
jolloin ajatellaan, että kaikki ongelmat ovat omissa käsissämme ja että
määrätietoinen ja tarkkanäköinen johtajuus voi johtaa perusteellisiin
muutoksiin, antaa uutta tarkoituksellisuutta ja johtaa suuriin saavutuksiin. Ronald Reagan toi Washingtoniin vuonna 1982 kaikkiaan yli
2 000 liikemiestä parantaakseen liittovaltion hallintoa. Ei ole mitään
takeita siitä, että liittovaltionhallinto olisi parantunut. Sen sijaan on
varmaa, että erittäin voimakas julkista sektoria kritisoiva ideologia
saatiin syntymään ja managerialismi polkaistiin liikkeelle.
Suurin osa johtamisopeista kehitettiin yksityisellä sektorilla. Ne
omaksuttiin julkiseen hallintoon melko nopeasti vaikkakin epäsystemaattisesti ja ensin pääasiassa lähinnä liiketoiminnan ja työvirastojen
piirissä. 1980-luvun puolivälissä alkoi geneerisen johtamisopin voittokulku. Se halusi hävittää eron yksityisen ja julkisen hallinnon välillä.
Se myös nosti managerialismiin otetun uustaylorismin valtaan. Näin
kävin myös meillä Suomessa tulosjohtamisen nimissä.
Ensikatsomalta managerialismin uustaylorismi näyttää yhtenäiseltä ajattelujärjestelmältä: tehtäväasettelu, suoritus- ja tulosindikaattorit,
toimintamenobudjetointi, tulospalkkaus jne. näyttävät kaikki olevan
yhden tiukasti yhtenäisen, tiukasti visionäärisen, taloudellisesti kurinalaisen ja tulostietoisen ajattelun elementtejä. Kuitenkin siitä löytyy
ristiriitaisuuksia. Siitä ovat esimerkiksi tyystin unohtuneet eettiset
ja lailliset näkökohdat, jotka ovat olennainen elementti julkisessa
palvelutuotannossa. Samoin tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja redistributiivisuuden tarve on kaikki sivuutettu. Sama koskee organisaatioiden henkilöstön demokraattista osallistumista siihen, mitä he ovat
tekemässä. Näin managerialismi itse asiassa on kokonaan sivuuttanut
sitoutumista ja työlle omistautumista koskevan ongelman, joka sen
oli tarkoitus ratkaista. Managerialismi näyttää pitävän sisällään tayloristisen idean siitä, että tulospalkkaus ratkaisee motivaatio-ongelman.
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Managerialismissa on ongelmallista – monien muiden asioiden
ohella – sen seikan unohtuminen, että julkisissa organisaatioissa ei
ole yleensä olemassa sellaista selväpiirteistä, kiistattomasti yhteistä
etua kuin ”liiketaloudellinen menestys” yksityisen tai ”avoimen” (tämäkin managerialistisen ideologian retoriikan voittoaskel) sektorin
organisaatioissa. Julkisissakin organisaatioissa on toki samalla tavoin
rajoitetusti rationaalisia toimijoita kuin yksityisissä organisaatioissa,
mutta he saattavat ajaa erilaisia intressejä. On toki periaatteessa mahdollista, että ultramanagerialistisessa julkisessa hallinnossakin vain
organisaation taloudellinen tulos, se mitä jäi viimeisen viivan alle,
olisi kantava toiminta-ajatus.
Managerialismi teki kansalaisesta pelkästään kuluttajan. Ei kuluttaja-ajattelussa toki ole mitään periaatteellista kritisoitavaa, mutta
sittenkin se on liian ohut, koska se saattaa unohtaa kansalaisen myös
äänestäjänä, perusoikeuksien omistajana ja arvona sinänsä demokraattisessa yhteiskunnassa. Managerialismin tayloristinen ihmiskäsitys
on liian yksiulotteinen ja mekanistinen. Laillisuus, oikeusvarmuus,
oikeusturva, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja muut monien mielestä
ehkäpä menneiden aikojen retoriikkaan kuuluvat asiat ovat sittenkin
sisällöltään yhä tärkeitä.
Vuonna 1988 alkanut tulosjohtamisen sisäänajo vauhdittui Euroopassa sijaa saaneen ideologian myötä, jota myöhemmin ryhdyttiin
kutsumaan nimellä New Public Management (ks. esim Lähdesmäki
2003). OECD:n suositukset, EIPA ja lukuisat EU:n ja sen jäsenmaiden eri hallinnonalojen edustajien kokoontumiset tuottivat runsaasti
ohjeita ja neuvoja hallinnon kehittämiseksi ja hallinnonalojen homogenisoimiseksi. Managerialismin aikakausi vauhdittui. Suuret yritysjohtajat nostettiin myös julkisen hallinnon sankareiksi ja esikuviksi.
Ministeriöt ja laitokset alkoivat mainostaa itseään ja toimintaansa
ikään kuin olisivat itsenäisiä liikelaitoksia. Ikivanhojen valtion laitosten nimiä alettiin muuttaa merkillisiksi: Destia, Itella jne. Sivusta
asioita seuraavien näkökulmasta ”kehitys” oli täysin yllättävää. Mistä
se kaikki oikein tuli? Vastaus löytynee johtamismalleista ja niiden
puolestapuhujista.
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Suomen valtion keskushallinnon uusiutumisesta
1990-luvulta lähtien
Suomen julkisen hallinnon arvioidaan olleen 1990-luvulla suuremman
uudistuksen kohteena kuin milloinkaan aikaisemmin. Valtion vuoden
1988 tulo- ja menoarvioesityksen liitteenä ollut katsaus hallinnon
kehittämiseen on yhä selvin voimassa oleva ohjelmallinen linjanveto
uudistuksen tavoitteista ja periaatteista. Tuossa katsauksessa hallinnon
kehittämisen tarvetta perusteltiin mm. seuraavasti: ”Julkisen hallinnon
tehtävät ovat oleellisesti muuttuneet viime vuosikymmeninä. Hallintoa on myös voimakkaasti kasvatettu, jotta se pystyisi hoitamaan
lisääntyneet tehtävät. Hyvinvointivaltion kehitys on Suomessa ollut
nopeaa, ja se on tapahtunut muita pohjoismaita myöhemmin. Aktiivinen uudistuspolitiikka on perustunut hyvinvointipalvelujen määrän
kasvuun ja johtanut huomattaviin tulonsiirtoihin. Kaikkien julkisten
menojen osuus bruttokansantuotteesta on lisääntynyt. Tasapainoisen
taloudellisen kehityksen turvaamiseksi bruttoveroastetta ei voitane
enää nykyisestään nostaa. Tämä merkitsee, ettei julkisia menoja voida
kasvattaa aiempien vuosien tahtiin.”
Jo nuo lainaukset katsauksesta osoittavat sen, että 1990-luvun
julkisen hallinnon uudistusten ensisijainen tausta oli julkisen talouden
kriisiytymiskehityksessä, jota vuonna 1988 tosin vasta aavisteltiin
mutta joka 1990-luvun ensimmäisen puoliskon aikana jo ravisteli hyvinvointivaltion hallinnon perusteita. Vaikka hallinnon kehittämisen
tarvetta perusteltiin myös mm. päätösvallan keskittymisellä, asiantuntemuksen ja tehtävien hoidon lohkoutumisella, hallinnon vallan
kasvulla, aluehallinnon uudistamisen epäonnistumisella, palvelukyvyn
puutteella, byrokratian kielteisillä piirteillä sekä organisaatioiden
johtamis- ja toimintatapojen puutteellisuuksilla, kaiken taustaksi jäi
viime kädessä valtiontalous ja lopulta koko julkinen talous.
Luettelot uudistuksen tavoitteista ja muodoista eivät näyttäneet
sinällään uusilta tai oudoilta. Koko itsenäisyyden ajan oli hallintoa aika
ajoin koetettu uudistaa enemmän tai vähemmän laajoin tavoiteluetteloin. Vaikka uudistustyö pääsääntöisesti oli ollut hallinnon mukautta-
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mista jo tapahtuneeseen yhteiskunnalliseen ja poliittis-hallinnolliseen
muutokseen ja vaikka jotain oli myös saatu aikaan, yleishavainto on
kuitenkin ollut se, ettei julkisessa hallinnossa ole yrityksistä huolimatta
saatu aikaan suuria reformeja. Oliko 1990-luvulla sitten jotenkin
uusi tilanne, mistä ”vuosisadan uudistuksessa” oikeastaan oli kyse, ja
missä oikeastaan onnistuttiin, jos uudistustavoitteet edes pääosiltaan
toteutuivat, ja ketkä silloin olivat onnistuneet?
Pelkästään poliittinen ideologia ei maassamme ole yleensä riittänyt saamaan aikaan syvällekäyviä muutoksia julkisessa hallinnossa.
Niin oli myös 1990-luvun uudistuksessa. Sen taustoja etsittäessä on
otettava huomioon ainakin kolme muuta seikkaa: kansantalouden ja
julkisen talouden tila, hallituksen valintojen ja retoriikan uskottavuus
sen politiikan legitimiteetin näkökulmasta sekä ulkomaiset esikuvat,
joita uudistamisen malleiksi etsittiin monista maista.
Julkisen hallinnon perinpohjainen uudistaminen on niin monen
vastuksen takana, että usein katsotaan vain pakkotilanteen olevan
riittävä tae uudistushankkeiden onnistumiselle. Tältä kannalta katsoen
näyttää siltä, että taloudellisen laman ja julkisen talouden kriisin syvyys
jo itsessään riittivät edellytyksiksi uudistusprosessien onnistumiselle.
Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Lama ja rahoituskriisi toki pakottivat säästämään. Julkista sektoria ja sen menoja leikattiin
nopeaan tahtiin. Tässäkään ei ollut sinänsä mitään uutta. Niin oli
koetettu tehdä ja tehtykin monasti aikaisemmin. Tulevat suuret säästöt
julkisissa menoissa eivät kuitenkaan sinällään olleet mikään osoitus
hallinnon uudistamisen onnistumisesta, vaikka 1990-luvun päättäjät
niin ovat väittäneetkin.
1990-luvun hallinnonuudistuksen viralliset tavoitteet olivat monin tavoin kauniita ja kannatettavia. Luvattiin, että hallinto viedään
lähelle kansalaisia, palveluja parannetaan, julkinen hallintokin saadaan
tulosohjauksen avulla kustannustietoiseksi, joten kansalaisten yhteisiä
varoja säästetään. Mielenkiintoista on samanaikaisesti se tavattoman
voimakas asenteellinen panostus, joka onnistuttiin saamaan julkisuudessa tukemaan tavoitteiden toteutumista. Johtavat poliitikot,
hallinnon uudistamisesta virkansa puolesta vastaavat sekä valtaosa
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tiedotusvälineistä toisti toistamistaan samoja väitteitä. Väitettiin, että
julkinen hallinto on tehoton (tehottomampi kuin yritysmaailma),
julkiset palvelut tuotetaan liian kalliisti (kalliimmin kuin yritysten
tuottamat), julkinen hallinto tuhlaa (yritykset eivät), julkinen hallinto
ei ole tietoinen tuloksellisuudestaan (yritykset ovat) ja että julkisia
organisaatioita johdetaan huonosti (yrityksiä ei).
1990-luvulla ei tietenkään ollut kiistanalaista se, etteikö julkista
hallintoa olisi ollut tarve uudistaa ja etteikö sieltä olisi löytynyt tehottomuutta, tarpeettoman kalliisti tuotettuja palveluja, selvää tuhlausta ja
kehnoa johtamista. Kaikkia näitä löytyy aina niin julkisesta hallinnosta
kuin yrityksistäkin. Ja tietenkin niistä tulee pyrkiä eroon. Niitä ei
kuitenkaan ratkaista kertaheitolla eikä minkäänlaisella yleisellä managerialistisella mallilla, ei tulosohjausmallilla eikä millään muullakaan.
Vaikka julkinen hallinto on rakenteeltaan suuressa määrin yhtenäinen
ja perusluonteeltaan byrokraattinen, sen sisällä on mitä erilaisimpia
tehtäväalueita, asiantuntemusalueita sekä sellaista osaamista, jota ei
hevin muualta löydy. Ei ole olemassa perusteita ”ratkaista” julkisen
hallinnon todellisia tai kuviteltuja ongelmia yleisin ja yhtäläisin, millä
tahansa hallinnonalalla ja -tasolla sovellettavin keinoin. 1990-luvun
hallinnonuudistushankkeen onnistumisella oli talouslaman ohella kuitenkin toinen tärkeä onnistumisen edellytys: yleinen sokea usko siihen,
että ”yleisesti tehoton julkinen hallinto” oli tehtävä yritysmäisemmäksi.
Seuranneet toimenpiteet kuten liikelaitostaminen, yksityistäminen,
tuottaja–tilaaja-mallin soveltaminen, sopimusperusteinen palvelujen
tilaus, kuluttajasetelit jne. tulivat asteittain osaksi muuttuvaa hallintoa. Luotettavia selvityksiä ja tutkimuksia uudistusten tarkoitettujen
vaikutusten onnistumisesta sekä erityisesti niiden ei-tarkoitetuista
seurauksista on kuitenkin vähän. (Eräsaari 2002.) Juuri tällaisissa
asioissa näkyi ideologian voima.
1960- ja 1970-luvun vaihteesta alkaen keskeisenä hallinnon uudistuspyrkimysten onnistumisen edellytyksenä oli pidetty poliittista
tahtoa. Tuota poliittista tahtoa löytyi kyllä julkisen hallinnon tehtävien
lisäämiseen mutta ei varsinaisiin rakenteellisiin reformeihin. Tämä
johtui useammasta seikasta. Hallinnon uudistaminen ei ollut millään
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tavoin välttämätöntä – ei ollut pakkotilannetta. Toisaalta puolueilla ei
ollut selviä hallintopoliittisia tavoitteita samalla kun koalitiohallitukset
olivat lyhytikäisiä (keskimäärin yksi vuosi ennen 1980-luvun loppua).
On myös ilmeistä, että hallinnon uudistaminen ei tuonut “poliittisia
pisteitä” eikä sille löytynyt legitimaatioperustaa. Jälkeenpäin on myös
tullut ilmeiseksi, että ns. byrokratian itseintressi vastusti muutoksia.
1970-luvulla nopeasti kiihtynyt hallinnon politisoiminen teki uudistuksista valtapoliittisia kysymyksiä: saavutettuja asemia ei haluttu
menettää. Aina 1980-luvun puoleen väliin asti myös usko taloudellisen
kasvun loputtomuuteen oli horjumaton, joten virkamieskuntaakin
näytti olevan mahdollista palkata aina tarpeen mukaan. Uudistuksia
leimasi varsin kauan lähes yksimielinen usko hyvinvointivaltioon.
Uudistuksilta puuttui myös vertauskohtia, koska muissakaan maissa
ei suuria uudistuksia tehty.
1990-luvulla Suomen hallinto alkoi muuttua. Jo hallinnon hajauttamiskomitean, byrokratiatalkoiden, sääntelyn ja suunnittelujärjestelmien purkamistyön, Kivelän yhden miehen komiteanmietinnön sekä
tietysti OECD:n PUMA-raporttien ja Suomen hallinnon arviointien
jälkeen aivan uusia suuntia ilmestyi hallinnon kehittämiseen. Kaikki
lopulta kulminoitui siihen, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995.
Jälkeenpäin on todettavissa, että 1990-luvun uudistushankkeet
toteutuivat osittain 2000-luvulle tultaessa. Tärkeällä sijalla olivat
valtion taloudellisesta tilanteesta johtuvat säästämispakot, jotka ovat
aina olleet todennäköisesti yksi keskeisimmistä uudistusmoottoreista ja
jotka liitettiin tuottavuuden nimellä kulkeneeseen uudistusliikkeeseen.
Toiseksi julkisen hallinnon uudistamista alkoi tapahtua voimakkaasti
muissakin EU-maissa, jolloin muiden maiden esimerkki toimi rohkaisevana ”ajan henkenä”. Uudenlainen julkisen hallinnon uudistamista ja
kehittämistä koskeva retoriikka ja sen saama laaja median tuki samasti
julkisen sektorin ja julkisen hallinnon, jolloin julkisen sektorin kasvun
ja kalleuden ongelmasta onnistuttiin julkisuudessa tekemään julkisen
hallinnon tuloksellisuuden (ja tuottavuuden) ongelma.
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Johtamismallit avuksi hallinnon
manageriaalisessa kehittämisessä
Valtionhallinnon kehitystä tarkasteltavalla ajanjaksolla on leimannut
julkisen hallinnon tarkastelu julkisten palvelujen tuottamiseen keskittyvänä organisaatiokokonaisuutena. Holkerin hallituksen ohjelmaan
kirjattiin vuonna 1987 lause, joka tuli suoraan Hallinnon hajauttamiskomitean mietinnöstä: ”Julkista hallintoa kehitettäessä pidetään
lähtökohtana ihmisten tarpeiden mukaista palvelutuotantoa.” (Kivelä
2010, 104; Komiteanmietintö 1986: 12) Vuoden 1987 Hallitusohjelmassa oli erillinen laaja osio, joka koski hallinnon kehittämistä.
Asian painoarvoa kuvastaa se, että tämä osio oli hallitusohjelman
laajin. Kivelän mukaan tuolloin oli Suomen julkisen hallinnon kehittämisen harvinaislaatuinen momentum: hallitus antoi väljät ja laajat
mahdollisuudet sekä selkeän velvoitteen hallinnon kehittämistyöhön.
(Kivelä 2010, 104–105.)
Tähän huutoon vastasivat monet tahot, ja seuraavat vuodet julkista hallintoa alettiinkin uudistaa monin eri tavoin. Julkinen hallinto
alettiin yhä useammin nähdä joukkona sellaisia organisaatioita, joiden uudistamisessa ja kehittämisessä on hyödyllistä käyttää liikkeenjohdon oppeja ja kokemuksia yritysmaailmasta. Aiemmin vallinnut
hallinto-oikeudellinen käsityshän piti sisällään ajatuksen, että erillistä
”johtamista” ei julkisessa hallinnossa tarvita. Jälkeenpäin 1990-luvun alkupuolelta alkanutta aikakautta ja ajatussuuntaa ryhdyttiin
kutsumaan nimellä new public management (Lähdesmäki 2003).
Suomen hakeutuminen samaan aikaan Euroopan unionin jäseneksi
vielä kiihdytti näitä pyrkimyksiä.
Holkerin hallitus painotti hallinnon tuottavuuden ja palvelukyvyn kohottamista, joka tulisi tehdä yhteistyössä julkisen sektorin
henkilöstön edustajien kanssa (Kivelä 2010, 104). Hallinnon uudistamisretoriikka ja hallinnon käytännön uudistaminen kulkivat kuitenkin käytännön pakosta omia teitään. Oli luontevaa, että tällaisessa
vaiheessa katse suuntautui erilaisia hallinnon kehittämisen teorioita
ja malleja kohti.
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Organisaatioiden tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamiseksi oli jo tuolloin kehittynyt koko joukko erilaisia johtamismalleja, jotka julkisenkin hallinnon kehittämisessä voisivat tulla
kyseeseen. Johtamismallit ovat viime kädessä niitä työkaluja, joiden
kautta poliitikkojen lausumia kehittämispyrkimyksiä konkretisoidaan.
Johtamismallit saavat alkunsa monella eri tavalla, niiden tieteellinen ja tutkimuksellinen lähtökohta vaihtelee, niiden leviämiseen ja
siirtymiseen organisaatiosta toiseen vaikuttavat monenlaiset tekijät, ja
niiden toimeenpanoon liittyy monenlaisia kysymyksiä. Johtamismallit
ohjaavat organisaatioiden kehittämistä ja sitovat paljon energiaa ja resursseja. Niihin kohdistuva tutkimus lisää paitsi ymmärrystä hallinnon
ja organisaatioiden muutosdynamiikasta myös mahdollisuuksia valita
tieteellisesti perustellumpia työmaailman kehittämissovellutuksia. (Ks.
esim. Abrahamson 1996.)
Julkisen hallinnon kehittämisessä otettiin vähitellen käyttöön
useampiakin johtamismalleja. Hallinnon hajauttamiskomitean ehdotusten suuntaan lähti 1990-luvun alussa etenkin tulosjohtaminen,
joka oli kooste monista sellaisista johtamisperiaatteista, jotka sopivat
itsenäistyvän yksikön johtamiseen. Hallinnonuudistuksissa oli perinteisesti käytetty komiteoita. Niiden työ oli hidasta, ja mietinnöissä oli
yleensä paljon eriäviä mielipiteitä. PUMA-komitean työn ja vuoden
1987 uusien linjausten jälkeen asiaintila muuttui. Asetettiin yhden
miehen komiteoita ja selvitysmiehiä. Myös konsulttien käyttö alkoi
yleistyä. Hallinnon uudistamisen moottoreina olivat myös konsulttitoimistot, joiden palveluksessa oli entisiä huippuvirkamiehiä. Myös
akateemisten ja yritysmaailmassa toimineiden konsulttien määrä ja
merkitys kasvoivat. (Kuusela & Ylönen 2013; Haastattelu Virtanen
2014.)
Tulosjohtaminen oli tyypillinen, alun perin konsulttien kehittelemä johtamismalli, jossa oli aineksia eri johtamisteorioista ja -opeista. Se kehittyi vähitellen soveltamisensa myötä valtionhallinnossa
toimineiden asiantuntijoiden ja ulkopuolisten konsulttien toimesta.
1990-luvun alkupuolella sitä kouluttivat ja konsultoivat useat konsultit julkisen hallinnon johdolle ja henkilökunnalle. Kukin konsultti
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teki siitä omia kehitelmiään, ja muutamia siihen keskittyviä oppikirjojakin julkaistiin. (af Ursin 2013.) Sen rinnalle tuli myöhemmin
monia muita oppeja ja malleja: laatujohtamista, prosessijohtamista,
osaamisen johtamista.
Yksittäisten johtamismallien taustalla on yleensä laajempia teoreettisia ja opillisia aineksia, jotka liittyvät organisaatiota ja johtamista
koskevan oppihistorian teoreettisiin ja paradigmaattisiin linjauksiin.
(Ks. yleisesityksiä näistä Suomessa esim. Harisalo 2008; Seeck &
Laakso 2010.) Erotuksena pitemmälle kehittyneistä johtamisteorioista
johtamismalleille on ominaista, että ne tuodaan esiin nopeasti omaksuttavina ja yleispätevinä ratkaisumalleina, ismeinä. Johtamismalleja
voidaan pitää aina joiltakin osin muoti-ilmiöinä, jotka tulkitsevat ajan
henkeä ”state of the art” -tasolla eli ikään kuin kehityksen viimeisimpänä saavutuksena. Ne ilmentävät kullekin ajalle tyypillistä ilmapiiriä
ponnisteluissa kohti parempaa johtamista. Niinpä vakavasti asemaansa
suhtautuvat johtajat ja organisaatioiden kehittäjät kokevat, että heidän
pitää seurata tätä ajan henkeä voidakseen säilyttää uskottavuutensa.
(Ks. Abrahamson 1996.)
Peruskehikkona uusien mallien ”kotiutumisesta” organisaatioihin
voidaan käyttää Giddensin ajatusta kulttuuristen ainesten kerrostumisesta (Giddens 1984). Kulttuuri imee itseensä uusia ajatuksellisia
aineksia rakentuen merkityksellisesti syväksi rakenteeksi. Näin ollen
uusia johtamismalleja ei koskaan ole mahdollista ottaa käyttöön sellaisenaan. Ne kerrostuvat aina aikaisemmin käytettyjen mallien ja
oppien kanssa. Samalla jokainen organisaatio muodostaa ainutkertaisen, vähitellen kehittyvän kulttuurisen rakenteen erilaisine johtamiseen
liittyvine käsitteineen, malleineen ja konsepteineen. Olettamuksemme
mukaisesti myös valtionhallinnon kehityksessä tarkasteltavalla ajanjaksolla pätee sama: byrokraattisten rakenteiden päälle tai ympärille on
kehittynyt eri oppien mukaisia kerrostumia. Samalla rakenteellinen
ydin on pysynyt byrokratian ideoiden mukaisena (Vartola 2004).
Tutkimuksellisesti on kuitenkin haasteellista osoittaa, miten ja miltä
osin tietty johtamismalli on omaksuttu osaksi tietyn organisaation
tai instituution toimintaa. Tällaista pyrkimystä edustaa esimerkiksi
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Van Veenin ym. tutkimus vuodelta 2011 (Van Veen ym. 2011), jossa
jäljitetään yksityiskohtaisesti hollantilaisen johtamisopin vaiheita.
Uusi ismi voi nousta julkisuuteen esimerkiksi best seller -kirjan
avulla, mutta sen leviämiseen tarvitaan muutakin tukea. Usein laajan
instituution kuten valtion johto omaksuu jonkin tietyn mallin (esim.
kuntien yhteenliitokset, kunnallisten palveluiden yksityistäminen) ja
ryhtyy edistämään sitä suostuttelu- tai pakkotoimin. (Abrahamson
1996, 226; Birnbaum 2001, 34–36.) Paine mallin leviämiseen saattaa
syntyä myös alihankintaketjuissa, kumppanuuksissa tai muissa tärkeissä asiakkuuksissa. Johdon, esimiesten ja organisaation kehittäjien
tehtäväksi jää yleensä levittää oppia organisaation sisällä ja rakentaa
siitä toimiva malli.
Johtamismallit ovat määritelmällisesti suhteellisen helposti omaksuttavia ja yksinkertaistettuja lähestymistapoja, jotka auttavat johtoa
tavoittelemaan organisaatiolleen yhä parempaa suorituskykyä. Ne
tarjoavat vastauksia johtamiseen liittyviin haasteisiin. Johtamismallien
käyttöä yliopistohallinnossa vuosina 1960-luvulta 1990-luvulle analysoinut Birnbaum (2001, 8-12) on määritellyt johtamismalleille erilaisia
ominaisuuksia. Kaupallisesti ajatellen ne ovat kiistatta tuotteita, joita
voitolliseen toimintaan pyrkivät tahot vievät eteenpäin oman etunsa
nimissä. (Nohria & Berkley 1994, 130) Johtamismalli on usein kertomus, jossa hyvä voittaa pahan ja poistaa tietämättömyyttä. Mikäli
korostetaan asiakasorganisaatioiden uskoa uusiin johtamismalleihin,
niitä on tulkittu myös magiikaksi. Joka tapauksessa ne näyttäytyvät
aina retoriikkana, joka vähentää epävarmuutta tuottamalla johdon
haasteisiin sopivan erityisen kielen, jolla määritellään ongelmien luonne ja siten myös ongelmien ratkaisut. (Eccles & Nohria 1992, 10)
Ne ovat johtamiseen liittyviä innovaatioita, ja siten niiden leviäminen
on tulkittavissa teknologian siirtymänä, jossa uusi sosiaaliteknologia
tietoperusteisina artefakteina (Tornatzky & Fletcher 1990) siirtyy
paikasta toiseen. Joltakin osin uusi johtamismalli on aina myös torjuttu
innovaatio, sillä johtamismalli, ismi tulee määritelmällisesti ainakin
osittain torjutuksi aina, eli sitä ei sen täydessä muodossaan oteta
käyttöön. Uusi johtamismalli on organisaatiossa myös poliittinen
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prosessi, jossa eri ideat ja ideologiat kamppailevat keskenään. Uutta
mallia kannattavat ihmiset ja ryhmät ajattelevat ainakin joltakin osin
enemmän omia kustannuksiaan ja hyötyjään kuin itse ideoita (Frost
& Egri 1991). Niinpä johtamismallin omaksumisesta syntyykin eri
ryhmien välille jännitteitä. Sen vuoksi etenkin julkisessa hallinnossa
johtamismallien käyttöönottoon liittyy osallistumisen tarvetta, minkä
Holkerin hallituskin oivalsi korostaessaan henkilöstön edustajien roolia
uudistustyössä (Kivelä 2010, 104).
Birnbaumin (2001, 8–12) mukaan johtamismalleja on syytetty
myös siitä, että ne ovat placeboja, joilla on vain näennäinen tai todistamaton vaikutus organisaation toimintaan. Ismin hyödyn osoittamiseksi on usein riittänyt ajallinen yhteys asian myönteiseen kehittymiseen, ja edistyminen on luettu mallin tai siihen liittyvän intervention
ansioksi ilman tarkempaa tutkimistakin. Blogissaan ”Sontaa” Pertti
Haaparanta nosti terävästi esiin tämän seikan, vaikka käsittelikin
lähinnä yliopistomaailmaa ja oli toki monessa kohdin ilmeisen väärässä. Hän kiinnitti huomion siihen, että paitsi yliopistojen myös
monien muiden julkisten organisaatioiden monenmoiset strategiat
ovat sellaisia, että mikä tahansa strategia oikeastaan kelpaisi mille
tahansa muulle organisaatiolle. Hän syytti virkamiehiä nykypäivän
”kehittämisteksteistä”. Strategioita, dokumentteja arvoista, missioista,
visioista, laadun arvioinneista ja laadun arviointiprosessien laadusta
ja niin edelleen vaaditaan yhä enemmän, kun kerran valtio ja OKM
niitä vaativat. ”Toinen syy on yritysten matkiminen, meilläkin pitää
olla arvot, kun kerran niilläkin on, ikään kuin yliopistojen perusarvot
eivät olisi olleet jo vuosisatoja tiedossa”. (Haaparanta 2014.) Väärässä
arvelemme Haaparannan olleen siinä, että hän syytti asiaintilasta
virkamiehiä. Saattaa olla, että esim. OKM:n älystrategian laadinnassa
on mukana ollut virkamiehiäkin. Uskomme johtavien virkamiesten
tietävät, mitä ovat tekemässä ja miksi. Niinpä Haaparannan argumentti
siitä, että OKM:n älystrategian teksti sopisi yhtä hyvin vanhusten
hoidon strategiaksi tai autojen huollon strategian pohjaksi, johtaa
pohtimaan, kuinka maamme käytännön hallinnon uudistamispolitiikka lopulta muodostuu.
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Pahimmillaan johtamismalli näyttäytyy silloin, kun se tarjoaa
vaihtoehdon ns. normaalijohtamiselle ja terveen järjen käytölle. Tällöin
malli häiritsee huomion kiinnittämistä tärkeimpiin asioihin. Haaparanta näyttää olevan tätä mieltä strategisesta johtamisesta yliopistossa.
Tällaisissa tapauksissa malli saattaa irrottaa huomion toimialan peruskysymyksistä ja vaurioittaa sitä pragmatismia, joka on johtamisen
ydin. (Eccles & Nohria 1992.)
Johtamismallien myönteisissä arvioissa on painottunut usein
ainakin se, että ne tuovat jotakin uutta ja arvokasta organisaation
toimintaan. Esimerkiksi kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM)
merkitystä yliopistoille kiitettiin siitä, että se toi tuotantoon ja palveluun liittyvää ajattelua maailmaan, jossa sitä ei ollut aiemmin harjoitettu. (Birnbaum 2001, 107.)
Toisaalta johtamismallit määritelmällisesti vastaavat juuri epävarmuuteen siitä, mitkä ovat perusasioita ja mihin päähuomio tulisi
kulloinkin kiinnittää. Johdon ja henkilöstön tulkitessa organisaation
muutosta johtamismalli toimii oppaana. Sen avulla tehdään merkitysten kiteytymisiä jatkotoimenpiteitä varten (vrt. Jian 2011, 45–48).
Johtamismalli on auktoriteetti muutosvaiheen diskursiivisessa kilpailussa antaen premissejä, priorisoiden kysymyksiä ja antaen aineksia
vastauksien löytämiseen. Näin ajateltuna johtamismallit ovat luonteva
osa organisaation jatkuvaa muutosta. Johtamismalli voidaan tulkita
myös institutionaalisena ilmiönä, joka ilmentää organisaation ulkopuolisen maailman arvoja ja odotuksia (Kaartokallio 2012).
Johtamisteorioita laajemminkin on arvosteltu ainakin neljästä
piirteestä. 1) Ne ovat pohjimmiltaan kyvyttömiä itsekritiikkiin, 2)
niiden terminologia on usein toimialaspesifiä slangia, joka on enemmänkin hämmentävää kuin informatiivista, 3) ne yltävät harvoin
terveen järjen käytön yläpuolelle, ja 4) ne toistavat muodikkaita johtamismalleja (fads), jotka rakentavat sellaisia vastakkainasetteluja, joita
ei siedettäisi toisissa tieteissä. (Carson ym. 1999) Johtamismallien
yksinkertaistukset voivat toisaalta olla seurausta johtamisteorioista,
joiden tiettyjä osia mallit nostavat esiin.
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Esimerkkejä johtamismalleista voidaan mainita useita. Yhdysvalloissa 1950- ja 1960-luvuilla tällaisia olivat mm. Management-by-objectives (MBO) eli tavoitejohtaminen sekä ohjelma-arviointi (PERT).
1970-luvulla muotiin tuli työelämän laatu ja työntekijöiden vastuuta
korostavat laatupiirit. 1980-luvun amerikkalaisia johtamismalleja
olivat organisaatiokulttuuri, Total Quality Management (TQM) eli
kokonaisvaltainen laatujohtaminen, ISO (International Standards
Organization) 9000 eli laatujärjestelmät sekä laatuajatteluun läheisesti
sidoksissa oleva Benchmarking. 1990-luvun malleiksi on mainittu mm.
työntekijöiden voimaannuttaminen, horisontaalinen johtamisajattelu
ja prosessijohtaminen, organisaatioverkostot, ketterä organisaatio sekä
ydinosaaminen. (Carson ym. 1999.)
Suomen valtionhallinnossa ainakin tulosjohtaminen on käynnistynyt johtamismallina 1990-luvulla ja jatkanut tälle vuosituhannelle asti. Tarkasteltavalla ajalla Suomen valtionhallinnossa on otettu
käyttöön ainakin strateginen johtaminen, tasapainotettu tuloskortti
(BSC) strategisen johtamisen kehikkona, prosessijohtaminen horisontaalisen johtamisajattelun ilmentymänä, CAF-malli julkiseen hallintoon soveltuvana laatupalkintomallina, muutosjohtamisen erilaisia
versioita, asiakkuusajattelu (Customer Relationship Management)
sekä arviointitutkimukset amerikkalaisen PERT-ajattelun myöhäisenä sovellutuksena. Vertailtaessa näitä Yhdysvaltain kokemukseen on
todettavissa, että Suomeen monet ismit tulevat viiveellä ja toisaalta
että monien mallien elinaika on pitkä. (af Ursin 2013; Haastattelu
Virtanen 2014.)

Johtamismallien omaksuminen ja käyttöönotto
Uuden johtamismallin takana on ainakin periaatteessa aina uhkiksi
tai mahdollisuuksiksi tulkittuja muutoksia organisaation toimintaympäristössä. Eri tavoin säännöstellyt toimialat ja voimakkaiden
työmarkkinajärjestöjen vaikutus ovat omiaan lisäämään johtamismallien käyttöä. Niinpä esimerkiksi laatuajattelu on levinnyt voimak-
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kaasti toimintatavan säännöstelyn tarpeen myötä. (Carson ym. 1999)
Suomen valtionhallinnossa laatuajattelu syntyi kuitenkin erityisellä
tavalla täydentämään tulosohjauksen ja -johtamisen maailmaa. Tulosjohtamista ja laatujohtamista pidettiin organisaation kehittäjien
keskuudessa toisiaan täydentävinä ja syventävinä toimintatapoina.
(Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 118.)
Toisena tärkeänä johtamismallien omaksumista lisäävänä tekijänä on organisaatioiden pyrkimys yhdenmukaisuuteen. Informaatio vaikuttaa siten, että organisaatiot ryhtyvät samantyyppisiin
toimenpiteisiin lopputuloksen tai tulevaisuuden ollessa epävarma. Ne
ottavat mallia toisistaan (Carson ym. 1999), ja informaatio vaikuttaa putouksen tavoin ilman että seuraajat aina ottaisivat huomioon
kaikkea mitä mallin aiemmin omaksuneet (vrt. Bikhchandani ym.
1992). Organisaatiot saattavat myös seurata uusia tuulia välttääkseen
negatiivisia seurauksia, joita on tiedossa jos uutta oppia ei ainakin
nimellisesti ryhdytä soveltamaan (Carson ym. 1999). Näiden kaikkien mekanismien voidaan olettaa vaikuttaneen valtionhallinnon eri
yksiköiden kehittymisessä tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Institutionaalinen teoria nostaa esiin organisaatioiden taipumuksen yhdenmukaistumiseen kiinnittäen huomiota siihen, kuinka
organisaatiot mukautuvat niiden ulkopuolisen yhteiskunnan arvoihin
ja vaatimuksiin. Institutionaalinen paine voi olla normatiivista, miimistä eli matkimiseen perustuvaa (esimerkiksi ns. hyvät käytännöt) ja
praktista. Yhdenmukaisuuden rakentuminen on yleensä isomorfista
(DiMaggio & Powell 1983), eli se kohdistuu yksittäisiin prosesseihin,
käytäntöihin, toimintapolitiikkoihin tai vastaaviin kerrallaan. Näin
ollen organisaation kehittäminen ja uudistaminen muokkaa tiettyjä
osasysteemejä, joilla puolestaan on taipumus vaikuttaa muihin osasysteemeihin. Esimerkiksi kannustavaan palkkaukseen kohdistuva
reformi saattaa aiheuttaa muutoksia vaikkapa organisaation sidosryhmäkäyttäytymiseen.
Liikkeenjohdon konsulttien rooli institutionalisoitumisprosessissa
on merkittävä ja vähän tutkittu. On ilmeistä, että konsulttien rooli
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yhdenmukaistamispaineiden luomisessa on tärkeä. He ovat osaltaan
määrittämässä sitä mikä on kulloinkin yleisesti suositeltavaa ja mihin
organisaatioiden kehittämisopit ovat suuntautumassa. (Haastattelu
Virtanen 2014.) Tätä kysymystä on popularisoinut teos Konsulttidemokratia (Kuusela & Ylönen 2013).
Kolmantena johtamismallien omaksumiseen johtavana tekijänä
on kritiikki organisaation huonoa menestymistä kohtaan ja aiemmat
epäonnistumiset. Neljäntenä voidaan mainita uutta kokeileva kulttuuri ja aikaisempi kokemus sellaisten mallien käytöstä, jotka myös
ovat omiaan lisäämään todennäköisyyttä, että organisaatio omaksuu
aktiivisesti johtamismalleja. (Carson 1999; viitannut Abrahamson
1997.) Viidentenä tekijänä vaikuttaa se, kuinka vaikeaksi tai helpoksi
johtamismallin soveltaminen otaksutaan. Mitä vähemmän vaivaa ja
muutoksia on odotettavissa, sitä todennäköisemmin se otetaan käyttöön. Vihdoin on ilmeistä, että johtamismallin markkinointi edistää
sen käyttöönottoa monin tavoin (Carson ym. 1999). Jatkuvasti kasvava
konsultointitoimiala jo sinänsä on omiaan lisäämään todennäköisyyttä
uusien mallien käyttöön aktiivisen markkinoinnin myötä. Fad eli johtamismalli voi muotoutua pysyvämmäksi ja etabloitua niin hyvin, että
se ei enää ole ainoastaan johtamismalli vaan institutionalisoituu osaksi
organisaatioiden ja työmaailman viitekehyksiä ja rakenteita. (Kaartokallio 2012; Ks. Carson ym. 1999.) Johtamismallien vakiintumisen
myötä niitä saatetaan ryhtyä kutsumaan trendeiksi ja ne rakentuvat
osaksi organisaation ”kollektiivista viisautta”(Carson ym. 1999).
Kussakin organisaatiossa on jonkinlainen idea-ammattilaisten
joukko, joka valikoi parhaita johtamisoppeja markkinoiden sitten
niitä organisaation sisällä ja vetäen niihin liittyviä kehitysohjelmia
(Davenport ym. 2003). Nämä innovaattorit hakevat jatkuvasti uutta
antaen kehittämissyötteitä linjaorganisaatiolle ja prosesseille, joiden
vastuulle jää uusien oppien käytännön toteuttaminen. (Towill 2006,
321.)
Jos analysoidaan pelkästään uuteen johtamiskirjallisuuteen pohjautuvaa uusien oppien etsintää, tarjolla on englannin kielellä yli 2000
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vuosittain ilmestyvää johtamiskirjaa. (Carson ym. 2006, 321–322)
Kiinnostavaa olisi selvittää, mitkä tahot valtionhallinnossa ovat tarkasteluaikana toimineet tällaisina innovaattoreina.
Johtamismallien leviäminen on osa organisaatioiden välistä tiedonkulkua ja -levitystä, johon liittyviä tutkimuksia on käynyt läpi
Martinkenaite (2011). Esimerkiksi Valtioneuvoston periaatepäätöksien
kautta on yhdenmukaistettu ja määritetty valtion organisaatioissa sovellettavia toimintamalleja kuten tulosjohtamista ja tuottavuusmalleja.
Yksittäisessä organisaatiossa johtamismalleja sovelletaan kovin
vaihtelevalla tavalla. Esimerkiksi asiakkuusjohtamista eli CRM:ää
sovelletaan monissa organisaatioissa varsin kevyellä tai pinnallisella
tavalla. CRM:lle tyypillistä on, että johtamisoppia tukeva tietokoneohjelmisto otetaan käyttöön, mutta syvällisempi kulttuurinen, prosesseihin, ihmisiin (etenkin mallin käyttäjiin) ja teknologiaan liittyvä
muutos jää tapahtumatta. (Finnegan & Currie 2009.) Pohjimmiltaan
uuden johtamismallin soveltamisessa on kyse erilaisten organisaation
toimintaan liittyvien ja sitä ohjaavien systeemien integroinnista. Siinä
onnistuminen on yhä haastavampaa ja samalla tärkeämpää vaativien ja
moniulotteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Giachetti (2004) pitää
tätä yhtenä nykyorganisaatioiden tärkeimmistä haasteista. Samalla
tutkimustulokset kertovat, että varsin usein organisaatiot ottavat käyttöön erilaisia järjestelmiä suunnittelemattomasti ja ad hoc -pohjalta.
Lopputulos on usein sekava eivätkä järjestelmät sovi keskenään yhteen.
(Hobday ym. 2005; Giachetti 2004; Chari & Seshadri 2004.) Tämän
vuoksi usein tarvitaan jonkinlaista systeemi-integraatiota tilanteen
korjaamiseksi (Mendoza ym. 2006). On ilmeistä, että valtionhallinnon viime vuosien kehitys kohti verkostomaista toimintatapaa on
korostanut tällaisten haasteiden tärkeyttä.
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Tarkastelujakson hallinnonuudistusten
mahdollisia seurauksia
Lopuksi arvioimme lyhyesti tarkastelujakson uudistusten ja kehittämistyön seurauksia. Mitä ilmeisimmin uudistuneen hallintoideologian
ja käytettyjen johtamismallien kautta on saatu aikaan ainakin joiltakin osin tehokkaampia ja tuloksellisempia julkisia organisaatioita.
Kustannustietoisuus on olennaisesti kasvanut kaikkialla hallinnossa.
Palvelukyvyn edellytykset ovat parantuneet ja palvelurakenne on
monipuolistunut. On myös havaittavissa, että byrokraattista organisaatiokulttuuria ylläpitävät rakenteelliset tekijät ovat suurelta osin
poistuneet sieltä, mihin ne eivät sovi.
Toisaalta arvioimme, että uudistuspolitiikalla ja käytetyillä menetelmillä on ollut myös seurauksia, joita voidaan pitää pääasiassa kielteisinä: Organisatorinen itsekkyys on kenties lisääntynyt. Menestymisen
painottaminen on kiinnittänyt huomiota omaan suoriutumiseen, ja
julkista intressiä palveleva kokonaisuus on ehkä jäänyt vähemmälle
huomiolle. Tämä koskee myös esimerkiksi työllisyyden hoitoa. Se,
että organisaatioiden tuottavuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen on
kiinnitetty voimakkaasti huomiota, on saattanut ainakin paikoittain
viedä huomiota pois julkisen toiminnan vaikuttavuudesta. Työyhteisöissä henkilöstön vaikutusvalta ja osallistuva johtajuus ovat joutuneet
“tulos- ja kustannustietoisten johtajien” haastamaksi samalla kun
valtio on ryhtynyt kilpailemaan työvoimasta laajemminkin työelämän
yleisillä ehdoilla. Ainakin perinteiseen julkisen sektorin työkulttuuriin verrattaessa tämä on muutosten myönteisten vaikutusten ohella
saattanut johtaa kokemuksiin työelämän laadun heikentymisestä.
Yhteydet julkisen toiminnan uudistusten eritasoisten vaikutusten ja
käytettyjen poliittisten, ideologisten ja sosioteknisten mallien välillä
ovat tärkeitä tutkimusaiheita pyrittäessä tarkentamaan kuvaa tiedolla
johtamisen todellisuudesta.
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Kaisa Lähteenmäki-Smith & Soile Kuitunen

NÄYTTÖPERUSTEISUUS PÄÄTÖKSENTEOSSA:
TIEDE- JA TUTKIMUSPERUSTEISUUDESTA
TEKEMISEN DEMOKRATIAAN?

Johdanto
Einsteinin väitetään sanoneen, että politiikka on vaikeampaa kuin
fysiikka. Ihminen on kyennyt halkaisemaan atomin mutta ei näytä
kykenevältä löytämään poliittisia keinoja, jolla atomin käyttö saataisiin
ihmiskuntaa hyödyttäviin, ei tuhoaviin tarkoituksiin. Totta onkin,
että politiikka ei ole positivistisessa tieteenideaalissa tiedettä vaan
enemmän taitoa. Yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden tuottamaa
tietovarantoa ei voida hyödyntää päätöksenteossa samalla tavoin,
mutta niitä molempia tarvitaan, jotta päätökset perustuvat riittävälle
tiedolle vaihtoehdoista ja niiden seurauksista.
Näyttöperusteisuuden ja erityisesti tieteellisen tiedon ohjaavuuden haasteena on nähty olevan sen, että tieteellinen tieto ei voi ohjata
poliittista päätöksentekoa, koska se on vain yksi kilpaileva päätöksenteon peruste tai argumentti tai muiden joukossa. Samaan aikaan
vaakakupissa painavat esimerkiksi henkilökohtaiset kokemukset ja
mielipiteet, puolueen näkemys ja äänestäjien kanta. Tietoa on paljon,
mutta se ei ole kaikki samanarvoista ja sen systemaattinen hyödyntäminen edellyttää aikaa, osaamista ja uusia toimintatapoja. Kilpailevia
argumentteja ja vaihtoehtoja punnitaan ideologisten näkökulmien
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kautta. Myös kysymys siitä, mikä tieto on päätöksenteon kannalta
olennaista ja käyttökelpoista, nousee usein esille. Useimmiten jaottelu
päätöksenteossa käytettävästä tiedosta liittyy tieteellisen ja muunlaisen
tiedon (selvitykset, arvioinnit, indikaattorit, barometrit jne.) erottamiseen toisistaan. Myös monia muita jaotteluja on löydettävissä, kuten
formaali tieto (eksplisiittinen tieto – ”knowledge about”) vs. informaali
tai kokemustieto (implisiittinen tieto – ”knowledge of acquantance”)
tai teoreettinen vs. käytännön tieto jne. (Spender 1996; Grant 1996).
Riippuen tiedon käyttötarkoituksesta ja toiminnan luonteesta, tiedon
hyödyntäminen edellyttää erilaista osaamista, asennetta ja käytäntöä.
Viime kädessä on kyse ontologisesta, epistemologisesta ja heuristisesta
valinnasta: onko tiedon tuotannon ja hyödyntämisen järjestelmä ja
viitekehys esimerkiksi riittävän joustava tulkinnallisesti? Onko se
jatkuvasti sopeutuva ja uudistuva sen sijaan, että tiedon tuotannon
ja hyödyntämisen ajatellaan olevan tietyllä tapaa automaattista tai
itseohjautuvaa? Tässä olennaiseksi muodostuu myös tieto- ja näyttöperustan suhde politiikkaan.
Politiikka tekee päätöksenteosta kontingenttia inhimillistä toimintaa. Näyttöperusteisessa päätöksenteossa ja hallinnontutkimuksessa
laajemminkin on haasteena juuri tämä: politiikassa kyse on ideoista,
ajatuksista, instituutioista ja ihmisistä. Koska päätöksenteon kohteena
ovat yhteiskunnalliset asiat, ei asetelma voi koskaan olla tieteellinen
samassa mielessä kuin luonnontieteissä tai insinööritieteissä. Tutkimuksen tekemisen harjoittamista ohjaava perinteinen ”tieteellinen
metodi” ei jätä tilaa “tieteenteon” seurauksien huomioimiselle, yliopistojen tieteenideaali pohjautuu vapaalle tieteelle ja yliopistojen ja niiden
tutkijoiden itsenäisyydelle (Raivio 2014, 1). Voidaan myös esittää,
että huolimatta vilkkaasta keskustelusta, jota on käyty tutkimuksen
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja lisääntyneestä kiinnostuksesta avoimen tieteeseen ja tiedonvälitykseen (ks. esim. ATT 2014)
tutkimuksen tekemisen ohjaus- ja palkitsemisjärjestelmät rakentuvat
ensisijaisesti muille, tieteellisen yhteisön sisäisille kriteereille. Tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuuden arviointia on pohdittu jo vähintään
viimeiset 20 vuotta, mutta esimerkiksi yliopistojen rahoituksen kri-

116  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

tee¬reihin ei vaikuttavuutta ole juuri onnistuttu saamaan (Karvonen
2015). Vastentahtoisuus tai epäilevyys vaikuttavuuden osoittamiseen
ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen voi olla myös tutkijoiden ja
tutkimuslaitosten perinteiseen roolitulkintaan ja ehkä positivistiseen
tieteen ideaaliinkin liittyvä ongelma. Oma rooli nähdään vahvasti
puolueettomana, objektiivisena tiedontuottajana, mihin ei kuulu
edes vaihtoehtoisten skenaarioiden esittely, saati kannanotto jonkin
niistä puolesta ja toisia vastaan. Tätä koskevaa keskustelua käytiin
Suomessa kesän 2014 aikana voimakkaasti mm. Ulkopoliittisen instituutin kohdalla, jolta toisaalta toivottiin vahvempia kannanottoja
objektiivisen tutkimustiedon tuottamisen rinnalle, ja toisaalta keskusteltiin politiikka-analyysin luonteesta: onko ulkopolitiikan analyysi
käytännön tilanteisiin sovellettuna ”tiedettä’”, ”tietoa”, ”näkemyksiä”,
”mielipiteitä” vai peräti näitä kaikkia?1
On myös esitetty, että tuloksellisen tieteellisen tutkimuksen logiikkaa on vaikea muuttaa käyttämällä taloudellisia kannustimia (Auranen 2014). Vaihtoehtoisten valintojen seurauksien huomioiminen
ja punnitseminen on kuitenkin politiikan tekemisen ytimessä.
Politiikan rytmi on myös selvästi erilainen kuin tutkimuksiin nojaavan argumentoinnin. Politiikassa vaaditaan kykyä reagoida nopeasti
asioihin, ”tässä ja nyt”. Oman näkemyksen huolelliseen muodostamiseen ei välttämättä jää aikaa, eivätkä kokonaiskuvan muodostamiseksi
tarvittava monien eri tietolähteiden koostaminen ja punnitseminen
aina onnistu. Kyse on myös taidosta analysoida ja tulkita käytettävissä
olevaa valtavaa tietomassaa, joka usein liittyy päätöksenteon kohteena
olevaan ilmiöön. Tutkimustiedon kriittinen punninta, analysointi
ja oman näkemyksen muodostaminen tältä pohjalta ei siis aina ole
soviteltavissa poliittisen päätöksenteon rytmiin. Valaisevia käytännön
esimerkkejä tästä jännitteestä on vuoden 2014 aikana noussut esille
useitakin, Ukrainan kriisistä Venäjän talouspakotteisiin.
1.

Keskustelua käytiin sekä Helsingin Sanomien että lukuisien blogien sivuilla,
ks. alkuperäinen ulkoministeri Tuomiojan kommenttien uutisointi – Helsingin
Sanomat 26.7.2014; Patomäki 2014; Poliitikasta-blogin ”ulkopolitist” -nimimerkki 25.9.2014.
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Näyttöperusteisuus ja tieteellisen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa kuuluvat hyvään hallintoon. Myös päättäjät esimerkiksi
kuntatasolla arvostavat tutkittua tietoa ja odottavat viranhaltijoiden
perustavan esityksensä siihen (Niiranen ym. 2013). Kunnissa käytännön menetelminä tässä on esimerkiksi päätösesitysten vaikutusten
ennakkoarviointi, johon kootaan kaikki olemassa oleva relevantti tieto,
syntetisoidaan se ja esitellään tältä pohjalta vaihtoehtoja lopulliseen
päätökseen liittyen2.
Käsitys on, että julkisen toimintapolitiikan tehokas suunnittelu
ja toimeenpano edellyttävät, että hallinto tasapainottaa kilpailevia
intressejä ja tietolähteitä, samoin kuin ennakoi riskejä, vaihtoehtokustannuksia ja mahdollisuuksia. (OECD 2010, s. 3 ja 11) Suomessa
tutkijoiden ja hallinnon kehittämisen yhteistyö on jatkunut pitkään, ja
se on ollut tiivistä. Tämä on ollut yksi suomalaisen julkisen hallinnon
vahvuuksista. Viime vuosina tiedolla johtaminen on entistä enemmän
noussut kehittämistyönkin keskiöön, mikä korostaa tutkimuksen ja
hallinnon yhteistyön tärkeyttä. Tänään kun haasteenamme on löytää
ratkaisuja yhä kompleksisempiin ongelmiin, eri näkökulmien tuominen yhteen ratkaisujen määrittelyssä on kenties ratkaisevin vaihe siinä
yhteistyössä, jota julkisen hallinnon, virkamiehistön yhtä hyvin kuin
poliittistenkin päätöksentekijöiden, tiedontuottajien (tutkijoiden) ja
sen hyödyntäjien (julkisen sektorin, mutta myös elinkeinoelämän,
kansalaisjärjestöjen tai yksittäisten kansalaisten) välillä käydään.
Artikkelissamme pohdimme muutamien käytännön esimerkkien
pohjalta, miten näyttöperusteinen toimintamalli voisi huomioida
paremmin myös muun kuin perinteisen tieteellisen tiedon ja mikä
rooli voisi olla valtionkeskushallinnon, tutkimusorganisaatioiden
ja kuntatoimijoiden dialogilla. Haasteet, joita julkinen hallintokin
2.

Vaikutusten ennakkoarviointia suositellaan kunnallisen päätöksenteon valmisteluun, mutta sen käyttöönotto ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Kuntapäättäjät ovat tottuneet, että asiaa valmistelleen viranhaltijan esitys on yksiselitteinen,
vaihtoehtoisia skenaarioita ei tyypillisesti esitellä. Vaikutusten ennakkoarviointiin suositeltu malli sisältää vähintään kaksi, mielellään kolme vaihtoehtoa,
ja näiden toteuttamiseen liittyvien vaikutusten arvioinnin. Viranhaltijoiden
kannalta keskeinen kysymys on, miten kerätty tietopohja dokumentoidaan, ja
muodostaako esimerkiksi kerätyn tietopohjan puutteellisuus valitusperusteen.
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tänään kohtaa (ilmastomuutoksesta työelämän tai elinkeinorakenteen radikaaliin muutokseen, digitalisaatiosta nuorten arvomaailman
muutoksiin ja yhteiskunnallisen koheesion osatekijöihin,) ovat luonteeltaan sellaisia, että niissä ei tutkimustieto yksin riitä, eikä pelkällä
ylhäältä alaspäin muodostuvalla politiikalla tai sääntelylläkään päästä
riittäviin ratkaisuihin.
Tietoa siis on, mutta asenteet ja toimintatavat kaipaavat uudistamista. Näkemyksemme on, että tarvitaan uudistushalukkuutta
hallintoon, poliittiseen päätöksentekoon ja demokratiaan sekä tutkimukseen. Esitämme myös, että näyttöperusteinen malli ei riitä, koska
tutkimustieto ei ole ainoa olennainen uudistuksen ajuri eikä välttämättä edes aina hyödyllisin tai tarvittavin tietopohja. Kuten edellä on
myös todettu, perinteisessä edustuksellisessa demokratiassa tutkittua
tietoa arvostetaan, mutta sen suhde muuhun tietopohjaan, äänestäjiltä
tulevaan palautteeseen, odotuksiin ja toiveisiin sekä poliittisen päätöksenteon rytmi määrittävät, mikä arvo ja merkitys tutkimustiedolle
lopulta päätöksenteossa annetaan. Yhtälö ei ole yksinkertainen.
Uudenlaista vuoropuhelua päätöksenteon, hallinnon ja tutkimuksen välille tarvitaan myös siksi että on merkkejä siitä, että itse
demokraattinen järjestelmä ja sen valtaperusta, edustuksellisuus ja
julkisen vallan rooli ovat murroksessa (Moisés Naim 2013, 103–106).
Edustuksellisuuteen nojaavan demokraattisen järjestelmän rinnalle ja
siihen eri tavoin kytkeytyen kansalaisten rooli muuttuu ja läntisissä
demokratioissa voidaan nähdä nouseva suora, ns. tekemisen demokratia. Suomalaisessakin poliittisessa kulttuurissa vahvan edustuksellisuuden rinnalla elää suoran osallistumisen muotoja, ja viimeaikaisten
tutkimusten mukaan suora osallistuminen on lisääntynyt, vaikka usko
osallistumisen tehokkuuteen on samalla vähentynyt (Pekola-Sjöblom
2011, 9 ja 173). Väitämme, että tämä muutos haastaa paitsi perinteiset instituutiot ja institutionaaliset rakennelmat, myös samalla
tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen tavat. Väitteemme on, että
tiedon tuotanto demokratisoituu, ja käyttäjä- ja kokemuksellinen
tieto nousevat osaksi sitä strategista tietovarantoa, jonka pohjalta
poliittisia päätöksiä valmistellaan ja tehdään. Myös tutkitun tiedon
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välittämisen mekanismit tarvitsevat uudistamista. Tutkijoilta odotetaan
jatkossa epäilemättä entistä rohkeampaa kannanmuodostusta ja sen
ilmaisua, toimenpidesuosituksia ja tiedon kiteyttämistä ja muotoilua
päätöksentekijöitä palvelevaan muotoon.
Tekemisen demokratiassa luodaan paljon kokemuksellista tietoa ja
uudella tavalla rakennettua näyttöä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tästä
syntyy parhaimmillaan luovaa jännitettä ja potentiaalisesti hedelmällistä vuoropuhelua ja hyötyä demokratian, hyvinvointiyhteiskunnan ja
palvelutuotannon kannalta. Kokemusperäinen tieto voi olla keskeinen
yhteiskunnallisen uudistamisen tietolähde. Sen hyödyntäminen vaatii
kuitenkin uusia avauksia toimijoiden vuorovaikutuksen tiivistämiseen.
Hyödyntäminen edellyttää myös mekanismeja, joilla kokemusperäistä
tietoa tunnistetaan ja legitimoidaan osana päätöksenteon valmistelua.
Kyse on viime kädessä johtamisesta. Kuntien johtamisen tietopohjaan ja kokonaisvaltaisen näkemyksen ja erilaisten syötteiden
monipuolisemman hyödyntämisen tarpeeseen onkin kiinnitetty kiitettävästi huomiota viime aikoina (esim. Niiranen ym. 2013; Kuitunen
& Valovirta 2014; Virtanen & Stenvall 2010, Virtanen 2013). Tietoa
tarvitaan kipeästi, ja tiedon muodot ja määritelmät ovat vahvassa
muutoksessa. Uudenlaisten toimintamallien etsiminen ja aikaisempien toiminnan selitysmallien riittämättömyys ovat olleet tiedossa
jo pitkään (Niiranen ym. 2013, s. 14; Alvesson & Sandberg 2011).
Moniin viimeaikaisin rakenneuudistuksiin liittyen on noussut
esille myös suoranainen törmäyskurssi politiikan ja olemassa olevan
näyttöperustan välillä. Julkisessa keskustelussa myös erilaiset vastakkainasettelut ja jännitteet ovat vahvasti näkyvillä: miksi kuntien
itsemääräämisoikeutta ei kunnioiteta? Miksi keskushallinto käyttäytyy
ylimielisesti? Miksi kunnille ei anneta riittäviä valtuuksia oikeisiin kokeiluihin? Missä Suomen yhteiskunnan taantuneen uudistus- ja aloitekyvyn
syylliset piileskelevät? Tukahdutetaanko uudistuskyky ylinormittamisella ja
kuoliaaksi säätelyllä? Tällaisia kysymyksiä esitti jokin aika sitten Hannu
Kataja Kuntalehden pääkirjoituksessa: Onko niin, että suomalaisen
yhteiskunnan ongelma piilee valtion hallinnossa, jonka virkakoneisto
suoltaa jatkuvalla syötöllä uusia esityksiä, jotka tiukentavat, täsmen-
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tävät ja kiristävät – ja nielevät lisää rahaa, sen sijaan että haettaisiin
uusia vastauksia uusin tavoin asetettuihin kysymyksiin ja rohkeammin
kokeillen?3 Näkemys voi olla turhankin kärjistävä, mutta selvää lienee,
että myös valtionhallinnossa tiedolla johtaminen ja toimintakulttuuri
ovat suuressa muutoksessa.
Ajalle tyypilliseen tapaan normien purkua valtion- ja kuntahallinnossa tehdään ennen kaikkea taloudellisten perusteiden nojalla,
mm. kokeilulain muotoon verhoiltuna. Kokeiluja peräänkuulutetaan
toki muistakin kuin taloudellisista syistä. Yhteiskunnallisen muutoksen alati nopeutuva tahti tarkoittaa, että monet laaja-alaiset kehityssuunnitelmat ja päätökset ovat vanhentuneita siinä vaiheessa, kun
loppuraportti tai mietintö luovutetaan. Kokeilut ovat keino kerätä
tietoa siitä, mikä toimii nopeammin kuin normaalikäytänteet – hitaat,
joustamattomat normi- tai budjettiohjaukset.
Kokeilukulttuuri kiinnostaa myös siksi, että on ajateltu, että
yhteiskuntapolitiikan ”osumatarkkuutta” osaltaan parantaisi se, että
kaikista merkittävistä kehityshankkeista tehtäisiin ennen rahoituspäätöstä ja toimeenpanoon ryhtymistä kokeilu. Tällöiun haettaisiin
oikeaa suuntaa ja otettaisiin opiksi toiminnan edellytyksistä ennen
merkittäviä budjettisitoumuksia. Ajatus on, että tällä tavoin lopputuloksena olisi vaikuttavampia ja tarkoituksenmukaisempia hankkeita,
joilla on paremmat edellytykset saada aikaan innovaatioita ja luoda
yhteiskuntaan uusia kestäviä toimintamalleja (Ottelin & Nieminen
2014). Kokeilujen systematisointi ja yhteisen tiedon jakaminen onkin
tärkeää, jotta kokeilut eivät jää yksittäisiksi kehittämispyrähdyksiksi
ilman tiivistä linkitystä päätöksenteon kokonaiskuvaan.
Jännitteitä tulisi purkaa keskustelun ja myönteisten uusien avauksien kautta. Osa tästä uusien kysymyksenasettelujen avaamisesta on
jo meneillään olevaa toimintaa, mm. liittyen 2013 lopulla liikkeelle
lähteiden kuntakokeilujen puitteissa. Kuntakokeilujen tavoitteena on
vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää kunnan asukkaiden palveluja,
vauhdittaa normien purkua ja etsiä uusia tuottavampia tapoja järjestää
palvelut. Tarkoitus kokeilla velvoitteita keventäviä säädösmuutoksia ja
3.

Lähde: Pääkirjoitus, Kuntalehti 5/2014, http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/
Kolumnit/2014/Sivut/Mitä-on-kunta-uuden-soten-jAlkeen.aspx.
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toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voivat asiakaslähtöisesti kehittää
palvelurakennettaan. Poikkihallinnollisia palveluprosesseja tehostamalla kunnat voisivat säästää kustannuksissa tinkimättä kuitenkaan
palvelujen vaikuttavuudesta. Kuntien velvoitteiden vähentämisen
tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015–2016. Tietoa kokeilujen tuloksista odotetaan malttamattomasti. Tämä tutkittu ja
kokemusperäinen tieto tulee saada päätöksenteon käyttöön mahdollisimman jouhevasti, jotta se osaltaan voi tukea sitä näyttöperustaa, jota
kokeilukulttuurin tuloksista kaivataan. Oppivan hallinnon kannalta
erityisen olennaista on, miten näistä kokeilusta saatavia kokemuksia
ja opetuksia analysoidaan, arvioidaan ja arvotetaan sekä syötetään
takaisin päätöksentekoon. Tietovarantoa tulisi kartuttaa kokeilujen
ollessa käynnissä, jotta kokeilutoiminnan suuntaan ja toimenpiteisiin
pystytään vaikuttamaan prosessin aikana, ei ainoastaan sen päättyessä.4
Myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan, jota
ollaan ensimmäistä kertaa toteuttamassa 2014–20155, on liitetty
velvoite koota ja välittää tietoa hankkeiden havainnoista ja tuloksista
jo niiden ollessa meneillään. Näyttöperusteiseen malliin, jossa myös
hyödyntäminen asetetaan vahvempaan rooliin, liittyy ajatus siitä,
että tietoa ja oivalluksia olisi hyödynnettävä silloin kun niitä syntyy,
vuorovaikutteisesti, ei pitkän prosessin päätteeksi, tutkimustulosten
valmistuttua ja (usein paljonkin aikaa vievän) vertaisarvioinnin jälkeen.
Myös kokeilunäkökulma on sisällytetty suunnitelmaan, joskin pääosa
ensimmäisen vaiheen selvitysteemoista ja kärkihankkeista liittyykin
4.

5.

Kovin rohkaisevia viestejä ei julkisuuteen ole kokeiluista ja niiden opetusten
saamisesta päätöksenteon käyttöön ole kaikin osin välittynyt. HS raportoi
nuorisotakuusta huhtikuussa 2014 pääkirjoituksessaan seuraavasti: ”Kukaan
ei halua suoranaisesti arvostella hanketta, mutta arviot ovat varovaisia: ehkä
nuorisotakuu käynnistyy kunnolla vasta myöhemmin. Toistaiseksi tieto ei kulje
kunnolla ja eri osapuolten yhteistyö takkuaa. Nuorisotakuun vaikuttavuuttakin
on vaikea arvioida, koska nuorisotyöttömyyteen vaikuttavat monet asiat eikä
tilastointia ole rakennettu seuraamaan takuun vaikutuksia.” http://www.hs.fi/
paakirjoitukset/a1397024282483. Vaikutusarvioinnin puute on toki vain yksi
tunnistetuista näyttöperusteisen päätöksenteon ja oppivan hallinnon esteistä,
mutta sen potentiaalisesti suuren näyttövoiman ja tietopohjan vaikuttavuuden
kannalta se on erityisen tärkeä. Mikäli arviointeja kuitenkin tehdään, niiden
arviointiasetelmat ja tulosten muoto ja hyödynnettävyys on erityisen tärkeää
jo tilivelvollisuudenkin näkökulmasta.
shttp://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp.
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tietoa syntetisoiviin ja edelleen jalostaviin selvityksiin ja analyyseihin.
Tiedon hyödynnettävyyden korostaminen voi jo itsessään asettaa kokeilutoiminnan tukevammin agendalle: tiedon käyttäjien tuominen
keskustelemaan tarpeistaan tutkimustoiminnan eri vaiheissa tiedon
tuottajien ja välittäjätoimijodien kanssa voi auttaa myös tunnistamaan,
missä kysymyksissä kokeilutoiminta ylipäänsä voisi tarjota vastauksia
tai missä vaiheessa tiedonkeruuta syntyy tarve testata analyysin pohjalta
nousevia uusia toimintamalleja.
Päätöksenteko, jossa otetaan vakavasti tutkimus- ja muu olennainen tieto, on monisyinen prosessi. Enenevässä määrin aiempi,
lineaarinen malli, jossa tietoa tuotetaan, välitetään ja käytetään (tai ei
käytetä), on korvaantunut monipolvisella, ei-lineaarisella mallilla, jossa
tietoa tuotetaan, välitetään, louhitaan, muokataan ja manipuloidaan
monissa eri vaiheissa ja eri tavoin.
Tässä on roolinsa myös välittäjäorganisaatioilla ja tiedonvälityksessä mukana olevilla toimijoilla, mukaan lukien media. Media
vaikuttaa osaltaan siihen, kenen tieto välittyy hyödynnettäväksi, miten
yksittäisten selvitykset tai kokeilut vastaanotetaan, kenen tiedontuottajan, päätöksentekijän tai organisaation ehdoilla yksittäisiä toimenpiteitä tai päätöksiä viestitään tai nostetaan keskusteluun. Erityisesti
kokeilukulttuurin kohdalla haasteena on saada myönteistä mediajulkisuutta asioilla, joissa saattaa olla monia riskejä, epäonnistumisia tai
vastaamattomia kysymyksiä. Kokeilukulttuurissa piilee myös sisäinen
paradoksi. Samalla kun kokeilujen idea on testata, mikä toimii ja mikä
ei, suomalaisessa kulttuurissa toimimattomiksi osoittautuneet asiat ja
samalla myös koko kehittämishankkeet helposti leimataan epäonnistumisiksi. Tämä korottaa henkistä kynnystä yrittää uudelleen ja estää
pahimmillaan ketterän dynaamisen toiminnan jossa parasta ratkaisua
haetaan erehdysten ja onnistumisten kautta.
Muodostuva tietoperusteinen toimintamalli sisältää vähintään
kolme osa-aluetta, joita kehittämällä tai joihin vaikuttamalla toimintakulttuuria voidaan kokonaisuutena viedä näyttö- ja tietoperusteisempaan suuntaan. On huomioitava, että kyseessä on ideaalimalli, eikä ole
välttämättä niin, että jompikumpi ääripää olisi itsessään suotavampi
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tai tavoiteltavampi. Tarkasteltavat osa-alueet ovat 1) Näyttö/tieto, 2)
Ulkoinen konteksti / toimintaympäristö ja sen asettamat reunaehdot,
3) Tiedonvälitys, toiminnan uudistamista tukeva fasilitointi ja tähän
liittyvät roolit (myös yksittäisissä päätöksentekotilanteissa). Kussakin
tilanteessa liikutaan käytännön päätöksenteossa jossakin alla kuvattujen kahden äärimmäisyyden välissä.
TIETOPERUSTEINEN MALLI: TOIMINTAKULTTUURIN OMINAISUUDET
Lähde: soveltaen Kitson A., Harvey G. & McCormack B. (1998)

ALHAINEN TIETOPERUSTEISUUS

KORKEA TIETOPERUSTEISUUS

TIETO / NÄYTTÖPERUSTA
Intuitiivinen ”mutu” -tieto
Kuvaileva tieto, puutteellinen metatieto
Yksittäiset, irralliset arvioinnit ja seurannat,
satunnaiset ja hajanaiset toimintasuositukset
Lukuisat hajanaisesti toteutettavat strategiat ja
ohjelmat

Systemaattinen analyysi- ja seurantatieto, analyyttinen
metatieto laajasti hyödynnettävissä
Kokeelliset asetelmat –ja niille pohjautuva tieto siitä, mikä
toimii ja miksi
Näytölle pohjautuvat käytännön suositukset ("käypä hoito"
tapaan)
Systemaattinen vaikuttavuusseuranta ja arviointi
Terävä, tavoitteellinen ja fokusoitu strategiatyö

KONTEKSTI / TOIMINTAKULTTUURIN OMINAISPIIRTEITÄ
Asiantuntijanäkemykset eroavat voimakkaasti
Monia kilpailevia "koulukuntia"
Kansalaisten / palvelun käyttäjien näkemyksiä ei
huomioitu

Korkea konsensuksen aste
Näkemysten yhdenmukaisuus
Käyttäjänäkökulma on osa tiedonhyödyntämisen
kumppanuuksia

Tehtävä- ja hallinto-orientoitunut
Ei yksilöä kunnioittava
Koulutus- ja osaamistaso alhainen

Tavoiteorientoitunut
Yksilöä kunnioittava
Jatkuvalle oppimiselle pohjautuva

Epäselvä johtajuus
Epäselvät ja päällekkäiset roolit
Tehoton organisaatio
Heikot yhteiset prosessit
Toiminnan (panosten ja tuotosten) seuranta
(”mitä tehdään”)

Selkeä johtajuus ja selkeät roolit
Palautetietoa hyödyntävä ja muutoksia sen pohjalta tekevä
organisaatio
Yhteiset prosessit ja lisäksi toimiva vertaisarviointi
Ulkoiset (seurannan ja arvioinnin) toimenpiteet
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta (”miksi tehdään”
ja ”mikä toimii”)

Ä

Kuvio 1. Tietoperusteinen malli: toimintakulttuurin ominaisuudet (Mukaillen:
Kitson, Harvey & McCormack 1998)

Miten edellä kuvattuun malliin sitten soveltuu tai sopeutuu kokeilukulttuurin edistäminen? Kokeilevuuden edellyttämän riskinoton ja uudella tavalla toimimisen ja toisin asetettujen kysymysten kokonaisuudet
eivät synny itsestään ja edellyttävät sekä toteutuakseen että varsinkin
toimintaan juurtuakseen taulukossa oikealla puolella kuvattuja oppivan organisaation osatekijöitä. Nämä edellyttävät rohkeutta kaikilta
osapuolilta. Millä keinoin voisimme rakentaa parempaa luottamusta
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tähän kenttään? Miten tuottaa tekemisen demokratiasta omaa näyttöään päätöksenteon hyödynnettäväksi? Miten kokemusperäinen
tieto tuodaan uskottavaksi tiedon lähteeksi, johon päätöksenteko voi
osaltaan nojata? Miten annetaan ”maallikoille” uskottava rooli tiedon
tuottajina, kokemusten reflektoijina ja vakavasti otettavina osapuolina? Miten julkishallinnon oma toiminta, siitä saadut kokemukset
ja tulokset saadaan osaksi näyttöperustaista päätöksentekoa? Mitä se
edellyttää päätöksentekijöiltä, tiedon luonteelta ja tietoa kokoavilta
ja välittäviltä rakenteilta? Entä mitä fasilitoinnin ja tiedon muotoilun muotoja tarvitaan? Miten tietoa voidaan entistä tehokkaammin
välittää, jakaa ja muotoilla, jotta se olisi aiempaa houkuttelevampaa
päätöksentekijöiden kannalta?
Puheenvuorossamme esitämme, että mahdollistavan hallinnon
tehtävänä voisi olla siirtyä mahdollistavasta hallinnosta tekevään ja
tekemistä kriittisesti arvioivaan, dokumentoivaan ja reflektoivaan hallintoon. Yhtenä tiedon ja oppimisen muotona oppivassa hallinnossa
voisivat olla demokratia- ja osallisuuskokeilut ja kokemusperäisen
tiedon hyödyntäminen demokratian kehittämisessä.

Näyttöperusteisuus, kokeellisuus
ja tieto megatrendien puristuksessa
Näyttöperusteinen päätöksenteko (evidence-informed tai evidence-based
decision-making, EIDM/EBDM) kuvaa sitä monimuotoista prosessia, jossa eri tietolähteistä (tieteellisestä tutkimuksesta, käytännöstä,
kokemustiedosta jne.) jalostetaan ja levitetään mahdollisimman todistusvoimaista ja vakuuttavaa näyttöä siitä, mikä toimii (ja miksi).
Alkujaan EIDM lähti liikkeelle terveyden ja lääketieteen alueelta,
jossa on pitkä perinne koota ja jalostaa tutkimuksellista tietoa toimenpiteiden ja hoitomuotojen vaikuttavuudesta. Tässä on nojauduttu kokeellisiin asetelmiin ja laajojen tutkimusaineistojen pohjalta
näkemyksien jalostamiseen terveyssuosituksiksi ja muiksi käytännön
päätöksentekoa ohjaaviksi periaatteiksi ja ohjeiksi. Esimerkkinä mai-
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nitaan usein Cochrane Collaboration, laaja systemaattisen terveydenhoidon tutkimustiedon yhteistyö, jolla kootaan tutkimustietoa eri
lääkkeiden ja hoitomuotojen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta ja
sairauden ehkäisyn, terveydenhoidon ja kuntoutuksen toimivuudesta
eri olosuhteissa ja eri potilasryhmillä. Voisiko vastaavaa systemaattista
seurannan ja tutkimuksellisen näytön mallia hyödyntää myös julkisen toimintapolitiikan ja hallinnon alueella, ja mitkä ovat EBDM:n
reunaehdot suomalaisessa yhteiskunnassa ja päätöksentekorakenteessa
tänään?
Vaikka oppivan päätöksenteon periaatteet ja kokonaisvaltainen
tiedolla johtaminen ovat vielä vasta kehittämisen kohteena, itse pääperiaate eli näyttöperusteinen päätöksenteko on sinänsä ollut periaatteena
suomalaisessa hallinnossa pitkään, joskin sen käyttö ja sovellutukset
vaihtelevat varsin runsaasti eri hallinnonaloilla ja julkisen sektorin
osa-alueilla. Näyttöperusteisuus on kuitenkin enenevässä määrin
hyväksytty toimintaa ohjaava periaate. OECD:n Suomen hallinnosta
tekemässä maa-arviossa 2010 näyttöperusteinen päätöksenteko oli
yksi keskeisiä tarkastelunäkökulmia ja sen jälkeen mm. OECD:n
yhteishankkeena toteutettu ”Governments for the Future” -hanke
(GFF) myös otti tämän erityistarkasteluun.
GFF-hankkeessa oli tavoitteena jakaa kansainvälisiä kokemuksia
ja vertaisoppimista siitä, mitä valmiuksia eri maiden keskushallinnoilla
on kohdata nykyiset ja tulevat yhteiskunnalliset haasteet ja millaisia
toimintamalleja tässä hyödynnetään. Hanke toteutettiin Suomen
aloitteesta ja siinä olivat mukana Skotlanti, Iso-Britannia, Ruotsi ja
Itävalta. Tällaisten vertailuasetelmien ja tiedonvaihdon arvo on pitkälti
juuri kokeilujen vertailukelpoisuudessa ja oppimisessa: monet mallit ja
toimintamuodot, joita sovelletaan väestöpohjaltaan, arvomaailmaltaan
tai elinkeinorakenteeltaan kovin erilaisissa konteksteissa, eivät kenties
ole yhtä todistusvoimaisia tai soveltuvia. Lisätiedon tarpeeseen voidaan
kuitenkin vastata vertailutiedon pohjalta ja innostavien ja ajatuksia
herättävien esimerkkien muodossa.
Toisinaan pyritään tästä astetta pidemmälle oppivan organisaation
ja tiedolla johtamisen periaatteiden mukaisesti, tavoitteena oppiva
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hallinto. Tässä mallissa voi katsoa olevan kyse koko päätöksenteon
syklin näyttö- ja tietoperustaan vahvistamisesta (mm. Heinonen 2014,
ks. myös valtioneuvosto 2014).

Yhteinen agenda
Strategiset
integraatioprosessit, kuten
hallitusohjelma,
strategiahierarkia,
riskienhallinta

Yhteinen tieto

Yhteinen toiminta

Tietoprosessit, kuten
vaikutusarvioinnit, ennakointija tulevaisuustyö, kansallinen
palveluarkkitehtuuri

Toimintaprosessit, kuten
tulostavoitteet,
ohjausosaaminen,
tuloksellisuuden seuranta

Kuvio 2: Tiedolla johtamisen osatekijät (Heinonen 2014)

Nähdäksemme tällaisen oppivan hallinnon ideaali, joka toteuttaisi
myös näyttöperusteisen päätöksenteon ideaalia, edellyttää huomion
kohdistamista useampiin megatrendeihin, joilla on heijastusvaikutuksia hallintoon ja sen kykyyn sekä edistää tai toimeenpanna muutosta
että sopeutua ulkoisiin muutospaineisiin. Oppivan hallinnon soveltamisessa suomalaiseen julkiseen hallintokulttuuriin vaikuttavat ainakin
seuraavat keskeiset koko yhteiskunnalliseen päätöksenteon muotoihin
ja edellytyksiin vaikuttavat megatrendit:
Päätöksenteon tarpeisiin kohdistuva muutos: yhteiskunnallisten
ongelmien monimutkaistuminen, kompleksisuus ja ”pirullisuus”:
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ongelmat ovat enenevässä määrin vaikeasti ratkaistavia, yhden
näkökulman, hallinnonalan tai tieteenalan tavoittamattomissa, ja
selviytyminen edellyttää rakenteellisten tai organisatoristen ratkaisujen lisäksi myös muutosta ihmisten käyttäytymisessä ja on refleksiivinen tai polkuriippuvainen, eli ratkaisun usein edellyttämä pysyvä
muutos on mahdollinen vain, kun ymmärrys ongelmista kasvaa ja
niiden olemassaolo ja ratkaisun tarve ymmärretään, tunnustetaan
ja hyväksytään (Rittel & Webber 1973; ks. myös Australian Public
Service Commission 2007; Vartiainen ym. 2014, 46–47).
Päätöksenteon tietopohjan ja käytetyn tiedon muutos: monimuotoistuminen, tieteellisesti validoidun tiedon tai tutkimustiedon
lisäksi päätöksentekijän käytössä on usein monia muita (kilpailevia)
tiedon muotoja, kuten tietoa politiikkatoimenpiteistä ja niiden
toimivuudesta (seuranta- tai vaikutusarviointitieto esim.), tietoa
yleisestä mielipiteestä (kyselytutkimuksia, barometrejä, kuten myös
vähemmän muodollista tietoa esim. kannattajien/äänestäjien tai
päätöksentekijän lähipiirin näkemyksistä), strategista politiikkatietoa (puolueen sisäisiä kartoituksia tai mielipiteitä), erityyppistä
strategista seurantatietoa siitä mikä on yleinen asenneilmasto (tilastoille, katsauksille tai historiatiedolle tms. pohjautuvaa), (hallinnon
tai jopa yhden ministeriön tai hallinnonalan sisäistä) tietoa toimintaprosesseista, tehokkuudesta ja ohjauksen seurannasta. Ja samalla
lukuisia muita tiedon muotoja, jotka ovat luonteeltaan vähemmän
konventionaalisia tai vakiintuneita (ml. käyttäjäyhteisöjen, potilasyhteisöjen tai muiden ryhmien tuottama kokemuksellinen tieto,
kokeellisille asetelmille ja palautetiedolle pohjautuva tieto…)6
6.

Kiinnostava kysymys sinänsä on, millaista tutkimustietoa ja paljonko päätöksentekijät käyttävät. Manchesterin yliopistossa on hiljattain tehty kyselytutkimus
aiheesta, sikäläisen valtioneuvoston (”Whitehall”) virkamiesten keskuudessa.
Tämän selvityksen mukaan 55 % vastaajista lukee myös tieteellisiä artikkeleja,
yleinen tiedonanto koetaan hyödyllisemmäksi kuin yksittäinen substanssialueeseen liittyvä, tieteenaloista hyödyllisimmiksi koettiin hallinto- ja taloustieteisiin
kuuluvat public policy (63 % vastaajista), economics (60 %), public administration
(54 %) ja business & management (49 %). Tutkijat koettiin erityisen hyödyllisinä neuvonantajina tiedonantaja- ja välittäjäroolissa (86 %). Selvitys- tai
tutkimustyypit, jotka koettiin erityisen hyödyllisiksi, olivat tapaustutkimukset,
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Osin edelliseen kohtaan liittyen, epävarmuuksien sietokykyä ja uudistusvoimaisuutta pyritään lisäämään. Tämä näkyy
kansallisissa linjauksissa mm. siten, että kokeellisuus on kirjattu
suomalaisessa hallinnossa ”viralliseksi linjaksi”. Mm. tulevaisuusselonteon lopputuotoksessa linjataan seuraavasti: ”Uudistava ja
kokeileva innostunut toimintakulttuuri on saatava läpileikkaavaksi
valtionhallinnossa ja kunnissa. Kokeiluja tehdään yhteistyössä
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kokeilujen toteutuksessa
tulee huomioida kansalaisten perusoikeudet ja toiminnan vakauden
säilyminen. Kokeiluissa on määrän sijaan kiinnitettävä huomio
laatuun ja kokemusten analysointiin sekä tuloksien hyödyntämiseen.” 7
Arvoperustan ja vallitsevien / hallitsevien ajattelutapojen muutos: perinteisten hierarkioiden ja auktoriteettien mureneminen,
joka heijastuu sekä päätöksenteon luonteeseen että muotoihin
ja prosesseihin. Rationaalisen ideaalin rinnalla viime aikoina on
myös hyväksytty enenevässä määrin irrationaalisuuden, intuition
ja muutosvastarinnan merkitys päätöksenteossa. Kuten Kahneman
(2011) on tutkimuksessaan korostanut: inhimillistä toimintaa ohjaava inhimillinen taipumus pelätä ja pyrkiä välttämään tappioita
on hallitsevampi ajuri kuin muutos, jossa ajurina ovat saavutukset
tai voitot. Tämä asettaa rajoituksia sille, miten uusia asioita voidaan
saada päätöksenteossa eteenpäin: inhimillinen toiminta pyrkii
välttämään riskejä ja epävarmuuksia, enemmän kuin saavuttamaan
epävarmoja merkittäviäkin myönteisiä muutoksia (Naim 2013;
Kahneman 2011, 2009).
Asiantuntijuuden muutos: julkisen vallan / hallitusvallan asiantuntijuuden ja päätöksentekotiedon monopolin mureneminen
(Rutter 2011) ja tiedon saavutettavuuden ja saatavuuden laajene-

7.

kvantitatiiviset ja laadulliset analyysit sekä arvioinnit. (Talbot & Talbot 2014).
Olisi kiinnostavaa saada vastaava analyysi siitä, millaista tietoa suomalaiset
päätöksentekijät lukevat, käyttävät ja kokevat ymmärtävänsä.
Lähde: http://tuse.2030.fi/yhteenveto-valtioneuvoston-tavoitteista/#18.
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minen. Tähän liittyy myös asiantuntijuuteen liittyvän auktoriteerin
muutos, mm. Geoff Mulgan, brittiläisen ajatuspajan NESTA:n
toimitusjohtaja on puhunut asiantuntijuuden muutoksesta, jossa
suunta on suljetusta avoimeen, ylimielisestä nöyrään, veronmaksajien luottamusta edellyttävästä veronmaksajiin luottavaan, asiantuntijakonsensukselle pohjautuvista määräyksistä monimuotoiseen
ja ehdolliseen neuvontaan, ja näyttöperusteisuuden kannalta merkityksellisesti myös näyttöön pohjautuvasta viestinnästä näyttöön,
arvoarvostelmiin ja epävarmuuksista viestimiseen. Tällaisessa näyttöperusteisuudessa on tilaa ja tilausta myös politiikalle ja arvoille.

Käytännön kokeiluesimerkkejä:
mahdollistava, reflektoiva hallinto voisi lähteä kunnista
Aiemmin kuvatut suomalaisen hallinnon kehityssuunnat korostavat
yhteiskunnallisten ongelmien laaja-alaisen määrittelyn tarvetta, mahdottomuutta ratkaista niitä yhden hallinnonalan tai sektorin toimesta
sekä kokeilevuutta. Voidaan väittää, että kaikki nämä tekijät samalla
implikoivat, että tarvitsemme aiempaa huomattavasti laaja-alaisempaa
ja monisyisempää tietoa päätöksenteon pohjaksi.
Kunnat ovat suomalaisen hallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan
peruspilareita. Hyvinvointipalveluiden järjestäminen on käytännössä
kuntien vastuulla. Jo tästä syystä kunnat ovat erityisen kiinnostavia
kokeilualustoja myös näyttöperustaisuuden uusien mallien ja muotojen testaamiselle, eivätkä vähiten hyvinvointipolitiikan alueella,
jota leimaavat korkeat kustannukset ja ongelmien yhteen nivoutuminen ja systeemisyys. Lähtökohtaisesti on välttämätöntä saada eri
hallinnonalat toimimaan yhteen ongelmien ratkaisemiseksi ja ylittää
organisaatiorajoja niin kuntahallinnossa kuin laajassa sidosryhmien
muodostamassa verkostossa.
Hyvinvointipolitiikka kokonaisuudessaan on ongelmallinen vyyhti, jossa kokonaisvaltaisempaa tiedolla johtamista kipeästi tarvittaisiin. Kuntaorganisaatioidenkin haasteeksi on tunnistettu erityisesti
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se, että pirulliset hyvinvointiongelmat putoavat hallintosiilojen ja
päätöksentekosiilojen väliin, eikä (osin edellisistä syistä ja hallinnon
perinteisen hallinnonalarajojen liian läpäisemättömien rajojen vuoksi)
niiden ratkaisu saa kokonaisvaltaista tukea ja rahoitusta. Päätöksenteon
pohjakin on siilomainen: kuntiin ollaan vasta ajamassa sisään strategisen tietovarannon ja vaikuttavuustiedolla johtamisen käytäntöjä ja
ideologiaa. (Kuitunen 2014.) Hyväksytyksi koetut tiedon muodot,
formaalin ja informaalin tiedon suhde ja kokemuksellisen tiedon
tunnistaminen voimavaraksi ovat myös kuntakentällä muutoksessa
(esim. Bäcklund 2007).
Osin näihin haasteisiin vastaamiseksi Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa on viime aikoina toteutettu useita kokeiluhankkeita,
joiden tavoitteena on ollut uudistaa kunnan palvelutuotannon tapoja
ja vahvistaa demokratiaa. Kokeilujen yhtenä tavoitteena on ollut
oppiminen: mahdollistava, reflektoiva hallinto kokeilee, kerää kokemuksia ja hyödyntää niitä päätöksenteon ja sen valmistelun sekä
koko palvelutuotantokoneiston tehostamisessa. Kyse on jatkuvasta
prosessista, jossa kokeilujen kautta välittyvä tieto on osa sitä valtavaa
tietovarantoa, joka kunnilla on käytettävissään ja hallussaan. Tutkijat
voivat osallistua prosessiin tiedon tulkitsijoina, analyysien tekijöinä
ja tulkitsijoina sekä vaihtoehtoisten skenaarioiden hahmottelijoina.
Yhä suurempi tarve on myös politiikkasuosituksille – tutkijoiden tulisi ottaa kantaa, mihin toimenpiteisiin tulisi tarttua, jotta ongelmia
saataisiin ratkaistua8.
Kokeilujen kautta välittyvän kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Siihen liittyy monia pulmia
jotka liittyvät niin tiedon tuottajan ”oikeellisuuteen” ja asemoitumiseen muussa tiedontuotannon ja päätöksenteon kokonaisuudessa, suhtautumiseen epäonnistumisiin ja siihen mikä ei toimi, päätöksenteon
sykleihin ja kykyyn reflektoida ja suunnata omaa toimintaa kerätyn tie8.

Esimerkiksi kuntalaisten hyvinvointitietoa kerätään koko ajan valtavan laajaan SOTKANET-tietokantaan. Se sisältää yli 1000 mittaria, joilla mitataan
kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Hyvä esimerkki
yhteiskuntapolitiikan ohjauksessa olennaisen yhteismitallisen tilastotiedon kokoamisesta ja tuottamisesta kaikkien hyödynnettäväksi on Findikaattori-palvelu:
http://www.findikaattori.fi/fi.
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topohjan ja näytön perusteella. Myös tietovarantojen pirstoutuminen
sektoreittain – esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja
teknisen toimen omiin tietovarantosiiloihin – asettaa vakavan haasteen
sille, miten tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa voidaan hyödyntää
laaja-alaisesti ja systemaattisesti. Tutkijoiden mukaantulolle ei tunnu
olevan formaattia – seminaarit, asiantuntijakuulemiset ja vastaavat
saattavat olla käytössä, mutta tutkijoiden käyttäminen säännönmukaisesti ja jatkuvasti tiedon tulkitsijoina ja analysoijina on harvinaista.
Mikkelissä kokeiluhankkeita on toteutettu kaikilla kunnan toimintasektoreilla, kaupunkisuunnittelusta aluedemokratiaan ja koulupalveluihin, joista lyhyt tiivistelmäkuvaus alla.
Kokeiluesimerkki 1: IDEAX
Mikkelin kaupunki toteutti vuorovaikutteisen kaupunkisuunnitteluhankkeen
toriuudistuksen yhteydessä. Hankkeessa torialueelle sijoittuva leikkipaikka suunniteltiin yhdessä kaupunkitilan käyttäjien, tässä siis lähinnä lapsiperheiden kanssa. Prosessissa hyödynnettiin vuorovaikutteisia työpajoja,
verkkoalustaa, kyselyjä, sekä protopajaa, jossa leikkialueen ilmettä ja ideaa
havainnollistettiin erilaisten muotojen, leikkivälinehahmotelmien ja muiden
avulla.
Haasteeksi hankkeessa osoittautui lopputuloksen vastaamattomuus
suhteessa niihin toiveisiin ja odotuksiin, joita prosessiin mukaan tulleille
kuntalaisille muodostui. Kokemusperäinen tieto vuorovaikutteisesta kuntasuunnittelusta redusoitui kuntaorganisaatiossa ja erityisesti kuntapäättäjien
mielessä epäonnistumiseksi. Käytännössä hankkeesta saatua tietoa siitä,
mikä vuorovaikutteisessa kuntasuunnittelussa toimii ja mikä ei, sekä miten
välineitä, lähestymistapoja ja johtamista tulee kehittää, on kyetty hyödyntämään monissa jatkohankkeissa ja koko kaupungin toimintatapojen uudistamisessa. Nämä kokemukset tulisi saada legitiimiksi osaksi koko kunnan
tietovarantoa – näin ne hyödyttäisivät laajemmin kuin pelkkinä yksittäisinä
hankekokemuksina kuntaorganisaation toiminnan jatkuvaa parantamista.
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Kokeiluesimerkki 2: Deliberatiivinen demokratiakokeilu
Mikkelissä toteutettiin deliberatiivinen demokratiakokeilu, jonka tavoitteena oli
uudistaa aluejohtokuntien tehtävää ja positiota kuntaorganisaatiossa. Hankkeessa koottiin ryhmä, joka vastasi sosiodemografialtaan mikkeliläisiä. Sen
tehtävänä oli yhdessä laatia julkilausuma aluejohtokuntien toiminnan ja roolin
kehittämisestä. Tämä julkilausuma luovutettiin johtaville poliittisille päättäjille.
Kokeilun haasteena oli kytkentä poliittiseen päätöksentekoon. Virallinen organisaatio ei tunnista julkilausuman kaltaisia kollektiivisesti koottuja julkilausumia
(muita kuin kansalaisadresseja). Kuntaorganisaatiolla ei päätöksenteko- eikä
hallintomielessä siis ole vastaanottokykyä eikä olemassa olevaa prosessia,
jonka avulla dokumentti voitaisiin käsitellä. Joka tapauksessa kokeilusta
saatu tieto on kerätty, ja sitä tullaan hyödyntämään kun kaupunki virallisesti
ja poliittisten päätöksentekijöiden tukemana käynnistää aluedemokratian
kehittämistyön. Julkilausumalla ja itse prosessilla oli iso merkitys myös kuntaliitosneuvotteluissa, joiden keskeiseksi osatekijäksi nousi lähidemokratian
turvaaminen.

Kokeiluesimerkki 3: Vaikuttavuusohjelmat ja vaikuttavuudella johtaminen
Mikkelin kaupunkistrategia uudistettiin vaikuttavuusstrategiaksi 2014 vuoden alusta. Kyse on vaikuttavuudella ja vaikuttavuustiedolla johtamisesta
ja vaikuttavuustiedon uudenlaisesta ja tehokkaammasta hyödyntämisestä
kaikessa päätöksenteossa ja päätöksenteon valmistelussa. Konkreettisena
työvälineenä toimii tietovaranto, johon kootaan kaikkia strategian kolmea
näkökulmaa – asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia – koskeva tieto.
Kyse on virallisista indikaattoreista, mutta myös kokemusperäisen tiedon
keräämisestä ja yhdistämisestä tähän viralliseen dataan. Kokemusperäistä
tietoa voidaan kerätä erilaisin kyselyin, havainnoimalla jne. Tietojen arvottaminen, syntetisoiminen ja paketointi osaksi päätöksentekoa ja sen valmistelua
tulevat olemaan olennaisia kysymyksiä. Tietovarannon kokoamisessa mutta
myös strategisten tavoitteiden tunnistamisessa on hyödynnetty tutkimustietoa
ja tiivistä vuoropuhelua tutkijoiden ja viranhaltijoiden kesken.
Tietovaranto ja sen hyödyntäminen eivät myöskään tule itsessään ratkaisemaan sitä, miten toimintaa, tehtyjä päätöksiä ja linjauksia johdetaan ja
miten tunnistetut ongelmat pyritään ratkaisemaan tietovarantoa hyödyntäen.
Kokeiluista kertyneen tiedon kohdalla lähtökohdaksi tulisi ottaa oppivan
organisaation periaatteet – kokeilut eivät sinänsä ole ”onnistuneita tai epäonnistuneita” vaan niiden tehtävä on selvittää, mikä toimii ja mikä ei, ja
hyödyntää tätä oppia jatkossa.

Tiedolla johtaminen  133

Kokeilukulttuuria tekemässä?
Muutoksen esteet ja edellytykset
Kokeilukulttuurin vahvistamisella on tärkeä osa oppivan hallinnon
rakentamisessa, erityisesti tilanteessa, jossa yhteiskunta on murrostilanteessa. Se voi tarjota uusia välineitä, näkökulmia ja toisin ajattelemisen mahdollisuuksia, kun vanhat vastaukset yhteiskunnallisiin
haasteisiin eivät ole riittäviä. Samalla se edellyttää parempaa tietopohjan hyödyntämistä ja vuoropuhelua, jotta tiedetään sekä se, mitä
jo tiedetään, että se, mitä ei vielä tiedetä ja tunnistetaan asiat, joihin
kokeilevaa lähestymistapaa on mahdollista ja suotavaa soveltaa. Myös
kytkennän tekeminen päätöksentekoon edellyttää uusia ratkaisuja ja
tietoisia valintoja.
Hallinnon kokeilevuus haastaa sekä professio- että hallinnonalalähtöisyyden sekä omistajuuden. Tässä suhteessa rikotaan tiedon
rajoja myös liittyen professioiden omaan sisäiseen koheesioon ja merkitysmaailmaan. Professioita määrittää perinteisesti niiden sisäinen
näkemys siitä, mikä on validia ja hyväksyttävää tietoa ja miten tätä
tietoa tuotetaan ja uusinnetaan. Professiota yhteisönä yhdistää hyväksyttävä ja yhdistävä teoreettinen perustansa, jaettu käsitys auktoriteetin
luonteesta, yhteisön sanktiot, eettiset koodit ja kulttuuri (Greenwood
1957 teoksessa Hill 2013, 260).
Tarkasteltaessa tietoa päätöksenteon palveluksessa tarkastellaan siis
myös väistämättä näitä eri professioiden törmäyksiä ja rajanvetoja ja
määritellään uudelleen sitä, mitkä ovat ne mekanismit, joilla yhteistä
ymmärrystä rakennetaan, identiteettejä määritellään ja rajankäyntiä
tehdään. Kokeilukulttuurissa nämä rajojen määrittelyt korostuvat
entisestään, kun substanssiasiantuntijuus (esim. sosiaali- ja terveysalan
ammattiosaaminen) kohtaavat tutkija-, päätöksentekijä-, virkamies- tai
yrityselämän professioiden yhteisölliset identiteetit. Tässäkin suhteessa
vuoropuhelu on välttämätön, koska perinteiset määrittelyt ja rajanvedot eivät ole yhteiskunnan tietotarpeiden näkökulmasta riittäviä.
Tekemisen demokratiassa koko professiolähtöisyys tulee haastetuksi. Esimerkkimme kuntakokeiluista asettavat kysymyksen, ketkä
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ovat oikeutettuja asiantuntijoita kaupunkisuunnittelussa, ja keiden
äänelle annetaan sijaa. Tekemisen demokratiassa ”kunta on me”; se
ei ole joukko vaaleilla valittuja päätöksentekijöitä tai viranhaltijoita,
joiden vastuualueen kautta tiedon tuotanto, valikointi ja päätöksenteon valmistelu rakentuvat. Kukin tuottaa tietoa, kukin asettaa oman
osaamisensa yhteiseen käyttöön ja on samalla oman palvelukokemuksensa ja -tarpeensa asiantuntija.
Suomalainen hallintokulttuuri on matalien hierarkioiden ja avoimen hallintokulttuurin leimaama, mutta samalla on kuitenkin todettu,
ettei esimerkiksi säädösvalmistelussa ole käytettävissä riittävästi aikaa
ja voimavaroja kaiken tarvittavan ja olennaisen tiedon kokoamiseksi ja
hyödyntämiseksi päätöksenteossa ja kansalaisten näkemysten ja kokemusten hyödyntäminen ei ole vielä täysin sisäistetty hallintokulttuurin
elimelliseksi osaksi (OECD, emt., s. 4–5 ja 97). Tämä on kuitenkin
alue, jossa on tapahtunut ja tapahtumassa paljon kiinnostavaa ja
tärkeää kehittämistyötä ja kokeiluja.
Kansalaisten näkemysten ja kokemusten lisäksi on tärkeää saada
syvennettyä tietopohjaa toimenpiteiden vaikuttavuuden osalta. Tässä
yhteydessä ”mikä toimii” (”what works”) ei nykyisessä muodossaan
ole tieteenala- tai professionäkökulmasta riittävä tarkastelu. Terveystieteiden näkökulmasta voidaan tietää mikä aiheuttaa kakkostyypin
diabetestä ja terveystaloustiede voi kertoa mitkä ovat yhteiskunnalle
muodostuvat kustannukset sairastuvuuden lisääntymisestä, mutta kuka
kertoo sen, millä keinoin yksilöiden käyttäytymistä ja valintoja voidaan
muuttaa tavoilla, joka vaikuttaisi sairastuvuutta vähentävästi. Juuri
näissä kohdissa kokeilujen kautta saatava tieto olisi tärkeää interventioiden suunnittelun ja koko politiikan kohdentamisen tueksi. Tietoa
tulisi muotoilla niin, että poliittiset päätöksentekijät paremmin hahmottavat syy-seuraussuhteita, ja kokonaissysteemiä jossa hyvinvointia
tuotetaan. Tutkitun tiedon ymmärtäminen ja siitä kommunikoiminen
osana kunkin oman näkemyksen muodostamista on tutkimusten
mukaan tärkeää, ja tähän kommunikointiin tulisi jatkossa kiinnittää
nykyistä paljon enemmän huomiota (ks. esim. Niiranen ym. 2013).
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Viime vuosina on huomiota kiinnitetty kokeilujen lisäksi tai
niiden osana myös käyttäytymistieteellisen tiedon ja menetelmien
parempaan hyödyntämiseen tällä alueella. (Tutkimus)tietoa ja näyttöä on nykyisellään suomalaisessa institutionaalisesti hyvin tiiviin
tutkimusrakenteen omaavassa rakenteessa ja toimintaympäristössä,
mutta sen sijaan rajoitetummin on tietoa ja systemaattisia kartoituksia tai koosteita siitä mikä toimii, miksi, millä edellytyksillä ja missä
olosuhteissa. Kuitenkin nykyiset monisyiset, ”pirulliset” ongelmat
edellyttävät juuri tällaista tietoa. Tarvitsemme tietoa siitä, mikä toimii, erityisesti liittyen pirullisiin ongelmiin (köyhyys, syrjäytyminen,
terveysongelmat jne.).
Tiedontarvetta on helppo perustella jo euromääräisestikin: julkisen sektorin palvelujen kokonaisvolyymi (julkisten hankintojen
vuosittainen määrä on noin 22,5 miljardia euroa, mikä vastaa noin
15 %:n osuutta BKT:sta), ja vipuvaikutukset ovat niin merkittäviä,
että sekä talouden, elinkeinoelämän että yhteiskunnallisen kehityksen
kannalta laajemminkin on erityisen suuri tarve tietää mikä toimii;
miten esimerkiksi palveluhankintoja tehdään ja millaisia toimintamalleja vaikuttavamman hankintatoimen ja julkisten palveluiden
osalta voidaan tunnistaa. Yhteinen ymmärrys toki vallitseekin siitä,
että kannattaa hakea hyviä ja toimivia esimerkkejä sieltä missä niitä on, pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Erimielisyyttä vallitsee
enemmänkin siitä, miten tämän tiedon keräämisen ja hyödyntämisen
organisointi keskistetysti parhaiten ja myös taloudellisesti tehokkaimmin voitaisiin järjestää.
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Kuvio 3. Käyttäytymistieteellinen tieto paremmin päätöksenteon käyttöön,
UK:n malli, Lähde: Service (2014)

Yhtenä viime vuosina paljon huomiota keränneenä temaattisena
toimintapolitiikkaesimerkkinä voidaan mainita syrjäytymisen ehkäisy, jonka moninaisia mekanismeja on tutkittu jo vuosikymmeniä.
Erityisesti 2000-luvulla lapsiperheiden palveluita osana syrjäytymisen
ehkäisyä on kehitetty lukemattomilla paikallisilla hankkeilla, joiden
ongelmat ovat liittyneet oppivan hallinnon heikkouteen: hankkeet
ovat tyypillisesti määräaikaisia, johon liittyy rahoituksen epävarmuus,
toiminnan lyhytjänteisyys ja heikko arviointi. Tavallaan ne ovat osa
kokeellista toimintaa, mutta eivät suunnitelmallisesti kokeellisia,
eivätkä systemaattisia, koska tuloksia ei ole koottu yhteen ja kokeellisen asetelman edellytykset täyttyvät vain rajallisesti. Onkin todettu,
että hankevetoisesta kehittämisestä tulisi siirtyä hyviksi havaittujen
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käytäntöjen pysyvään rahoitukseen ja valtakunnalliseen levitykseen
(Ristolainen ym. 2013, 55), mutta ”hyviksi havaitut käytännöt” eivät
ole systemaattisen tunnistamisen tai kehittämisen kohteena. Kehittämisen – ja siten myös tutkimustiedon keräämisen ja analysoinnin
– tulisi olla jatkuvaa. Syrjäytyminen on ilmiönä hyvä esimerkki siitä,
miten tutkimuksella ”ammutaan liikkuvaan maaliin”: ilmiö muuttuu,
mukautuu ja saa koko ajan uudenlaisia muotoja, ja monet raportit,
selvitykset ja tutkimukset jotka nyt tehdään, eivät enää raportointivaiheessa välttämättä vastaa siihen akuuttiin kehittämisen tarpeeseen,
joka vaikkapa kunnilla on.
Systemaattisuuden ja tiedolla johtamisen lisäksi tässä tarkasteluun
tulee myös uudenlaisia professioiden välisiä ja tieteenalojen rajoja
koskevia avauksia, kuten käyttäytymistieteiden vahvistuva rooli: mikä saa ihmiset toimimaan tietyllä tavalla; miten vaikutetaan ihmisten
käyttäytymiseen, jotta tunnistettavia riskejä kyetään välttämään tai
tunnistettuja myönteisiä kehiä vahvistamaan?
Kansainvälisesti on jo olemassa kokemuksia käyttäytymisperusteisesta ohjauksesta ja joissain eurooppalaisissa maissa on luotu omia
yksiköitä tämän toiminnan systematisoimiseksi osaksi hallinnon toimintaa. Esimerkkeinä voidaan mainita Tanskan MindLab-toiminto
tai Ison-Britannian käyttäytymistieteellinen yksikkö, joka hiljattain
irrotettiin pääministerin kanslian yhteydestä osaksi NESTA-think
tankia. Tällainen yksikkö tai toiminto voi ottaa tarkasteluun ja kriittiseen arviointiin niin yksittäisen aloitteen tai instrumentin kuin
myös palvelukonseptin. Parhaimmillaan kokeileminen on hallittua
tekemistä, jonka tuloksista kyetään oppimaan ja oppia jakamaan. Tällä
tavoin organisoituna ja systemaattisesti toteutettuna kyetään käyttäjien
kokemuksia ja näkemyksiä tunnistamaan, keräämään ja hyödyntämään
tehokkaammin, hyödyntäen uusia työkaluja ja menetelmiä ja systemaattisesti läpikäyden sellaisia toimenpiteiden vaikuttavuuden esteitä,
edellytyksiä ja muutostarpeita, joihin kyetään julkisella politiikalla
vaikuttamaan. Tällöin myös kokeellisesta toiminnasta voidaan tehdä
legitiimiä päätöksentekoon syötettävää ja sen tunnistamaa tietoperustaa, ja sille muodostuu selkeä omistajuus: se ei ole ”ylimääräistä”,
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päivittäisen virkamiestyön ja hallinnon ”ulkopuolista” tai jopa sille
vastakkaista toimintaa, vaan se sijoittuu kokonaisuuteen, siitä tulee
osa tiedolla johtamista ja sitä tietopohjaa, jota hyödynnetään myös
vakiintuneemmassa rutiinipäätöksenteossa.
Sekä kunnissa että valtionhallinnossa on yhteinen näkemys tiedon tärkeydestä ja tiedolla johtamisen tarpeellisuudesta. Jotta tietoa
kyetään varmentamaan, validoimaan, tunnistamaan, prosessoimaan ja
hyödyntämään, toimintatavoissa ja arvostuksissa tarvitaan kuitenkin
monia muutoksia. Kokonaisuudessaan toimintamallissa kehittämistarpeita on tunnistettavissa useammallakin tasolla: tiedon tiivistämisessä,
sen tulkitsemisessa, muotoilussa, vastaanottokyvyn parantamisessa ja
lopulta myös näyttöperustan vahvistamisessa (myös tiedon avoimessa
ja käyttäjäystävällisessä dokumentoinnissa). Näistä toimintakokonaisuuksista ensimmäinen on selkeästi tutkimuslaitosten, yliopistojen
ja asiantuntijaorganisaatioiden tehtävä, ja samoilla organisaatioilla
on tärkeä rooli myös tiedon tulkinnassa. On kuitenkin tärkeää, että
julkisen sektorin toimenpitein ja voimavaroihin pyritään terävöittämään toimintaa tällä alueella siten, että mm. hallinnonalojen rajat
ylittävät kehittämis- ja tietotarpeet sekä monitieteelliset menetelmät
ja aineistot saadaan tehokkaammin päätöksentekijän käyttöön. Muun
muassa uusilla rahoitusinstrumenteilla (esimerkkeinä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta sekä uuden strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama strateginen tutkimus – ks. esim. http://
valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp ja http://www.
aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Tama-on-Akatemia/Strategisen-tutkimuksen-valmistelu/) tehtävän tutkimuksen kohdalla kiinnitetäänkin
erityishuomiota hyödyntäjä- ja käyttäjänäkökulmien vahvistamiseen.
Kokeellisen toiminnan osalta oma aktiivinen roolinsa on myös Sitralla
ja pienemmillä rahoittajatahoilla kuten säätiöillä (esim. kunnallisalan
kehittämissäätiö tai Koneen säätiö).
Toisinaan julkisessa keskustelussa näkyvä yksinkertaistettu jännite
valmistelussa hyödynnetyn tiedon ja päätöksenteon irrationaalisuuden
välillä on yksinkertaistus ja monessa suhteessa aikansaelänyt. Kuten
Niiranen ym. (2013) ovat todenneet, tieto ja sen käsittely voivat toi-

Tiedolla johtaminen  139

mia luottamushenkilöiden ja esittelijöiden oman oppimisen alustana,
mikäli päätöksenteossa on tilaa ja aikaa päätösten tietoperustaa ja
päätösten vaikutuksia koskevalle strategiselle keskustelulle. Poliittisen
ja toiminnallisen johdon vuorovaikutuksen kantavat tekijät ja ongelmakohdat liittyvät pitkälti viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
keskinäiseen luottamukseen tai sen puutteeseen. Niirasen ym. tutkimuksen mukaan kuntapäättäjillä on taipumus paneutua strategisia
kysymyksiä päivänpolttavampiin operatiivisiin ongelmiin palvelutuotannossa ja järjestämisessä (Niiranen ym. 2013, 67), mutta tämä
ei kuitenkaan mielestämme tarkoita, etteikö orientaatiota voisi – ja
tulisi – muuttaa. Viranhaltijat muotoilevat agendat, ja tämä voidaan
tehdä niin, että horisontti ja keskustelu kiinnittyvät tulevaisuuden
merkittäviin ja laajakantoisiin vaikuttavuuden kysymyksiin. Vaikka
päätöksentekijä epäilemättä on monien eri paineiden ja odotusten
ristitulessa ja aikaresurssi ja päätöksenteon aikajänne aiheuttavat haasteita hyödyntää päätöksenteossa ”täydellistä” tietoa, ”riittävän” tiedon
saaminen systemaattisesti mukaan päätöksentekoprosesseihin ei ole
koskaan ollut niin helppoa kuin tänään. Kokeilumme kuntakentältä
osoittavat, että kokemusperäinen ja kuntalaisten itsensä tuottama tieto
saa legitiimin aseman vasta kun tieto yhdistyy muuhun ”viralliseen”
tietovarantoon, joka puolestaan kytketään poliittisen päätöksenteon
ja sen valmistelun prosessiin. Tietovarannon tulee olla osa organisaation, tässä siis kunnan, kokonaisarkkitehtuuria ja ohjausjärjestelmää.
Tällöin myös vaikuttavuustiedolla tapahtuva strateginen johtaminen
tulee mahdolliseksi.
Toimintakulttuuri on merkityksellinen eri vaiheissa EBDM-mallia aina kysymysten muotoilusta ja painopisteiden valinnasta selvityksien tai seurantatoimien toteuttamiseen, suunnittelusta toteutukseen
ja itse päätösten tekemiseen yksilö-, ryhmä- tai organisaatiotasolla.
Hallinnon ratkaisuilla voidaan vaikuttaa siihen, kenen ehdoilla, millä
määritelmillä, käsitteellistyksillä ja periaatteilla tietoa tuotetaan, välitetään, suodatetaan ja valikoidaan päätöksentekoon. Tällä alueella on
parhaillaan tapahtumassa paljon.
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Toimintakulttuurin muutokseen liittyvät myös uudenlaiset roolit.
Eri toimijoiden roolit päätöksenteon ja tiedontuotannon monimuotoisissa prosesseissa ovat myös kiinnostuksen ja kehittämisen kohteena. Ainakin joissakin suhteissa tiedontuotannon ja hyödyntämisen
lineaarinen malli antaa tilaa vuorovaikutteisuudelle ja avoimuudelle.
Tutkimuksen rahoittajat eivät voi enää omaksua vain passiivista roolia, vaan heiltä odotetaan yhä useammin myös kykyä saattaa yhteen
tiedon tuottajia ja hyödyntäjiä, tutkijoita ja päätöksentekijöitä. Myös
tiedontuottajatoimijoilta odotetaan entistä parempia valmiuksia käydä
vuoropuhelua myös tiedon hyödyntäjien kanssa tai jopa julkisuudessa.
Avainrooleja hallinnossa ja sen sidosryhmien keskuudessa liittyy tiedon välittämiseen ja vuorovaikutuksen edesauttamiseen (information
intermediary/infomediary knowledge broker / facilitator) tai sen tulkitsemiseen (knowledge translator). (Ks. esim. Michels 2009 and Shaxson
& Gwyn 2010.) Tehtävät, joita erilaiset välittäjät voisivat hyödyllisesti
hoitaa, liittyvät lukuisiin toimintoihin ja tavoitteisiin, mm. seuraaviin:
Informointi ja tiedon avoimuuden lisääminen: mahdollistaa ja
helpottaa tiedon saatavuutta ja tehdä tiedosta sen tarvitsijoiden ja
hyödyntäjien kannalta helpommin ymmärrettävää ja hyödynnettävää. Tämä osaltaan vahvistaa tiedon kysyntää, tutkimustiedon
arvostusta ja tiedon käytön kulttuuria.
Linkittäminen ja toimijoiden tuominen yhteen (”matchmaking”):
tuo tiedon tuottajia ja käyttäjiä yhteen, tarjoaa foorumeja keskustelulle ja yhteisen ymmärryksen lisäämiselle. Yhteistyön fasilitoiminen
voi olla luonteeltaan ad hoc -pohjaista, tilannekohtaista, mutta voi
myös johtaa pidempiaikaiseen strategiseen kumppanuuteen ja jopa
uusiin yhteistyötä vahvistaviin institutionaalisiin/organisatorisiin
ratkaisuihin;
Tulkitseminen: tarjoaa uudenlaisia tulkintoja ja tapoja kehystää
asioita;
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Valtauttaminen: vahvistaa moniäänisyyttä ja antaa äänen marginalisoiduille tahoille, mobilisoi toiminnan alueita ja eri toimijajoukkoja ja parantaa tilivelvollisuuden toteutumista (ja päätöksentekijöiden vastuullisuutta) (Soveltaen Fisher 2010 ja Shaxson
& Gwyn 2010).

Mikäli kuntien ja valtionhallinnon vuoropuhelu ja keskinäinen ymmärrys nähdään alueena, jolla voidaan synnyttää uusia ratkaisuja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi, välittäjärooleissa olevia ihmisiä,
asiantuntijoita ja tulkitsijoita tarvitaan kaikkiin näihin organisaatiotyyppeihin, mikä asettaa haasteen sekä liikkuvuudelle, osaamiselle
että hallinnollisille käytännöille.
Suomalaisessa hallintokulttuurissa ja sen käytännöissä on meneillään vaihe, jossa uudistuksia tarvitaan ja erilaisia syötteitä uudistuksien totutukseen haetaan. Monia eri toimintamalleja ja mekanismeja
kehitetään ja harkitaan eri päätöksenteon tasoilla. Tiedeneuvonnan
käytäntöihin liittyen VNK järjesti huhtikuun 2014 alussa keskustelutilaisuuden, jossa tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa tarkasteltiin
sekä kansainvälisten esimerkkien että kansallisten hyvien käytäntöjen kautta.9 Tilaisuudessa pyrittiin edistämään EBDM-mallissa
mukana olevien toimijoiden välillä tiedon tuotannon, välittämisen
ja hyödyntämisen käytänteistä. Fokus ja kriittinen katse suuntautuu
usein erityisesti päätöksentekijään. Itse päätöksentekotilanteen ei
katsota erityisen onnistuneesti tukevan EBDM-ideaalia. Tietoa on
runsaasti käytettävissä, mutta esteet ovat monet ja kannusteet vähäiset. Kokonaiskuva jää usein puuttumaan, mikä osaltaan on seurausta
suomalaisen hallintokulttuurin arviointitiedon puutteellisuudesta ja
vaikutusarvioinnin epäsystemaattisuudesta. Mikäli vaikutusarviointi
toteutettaisiin systemaattisemmin eri päätöksenteon ja säädösvalmistelun osana, siihen voisi yhdistää myös kokeilunäkökulman.
9.

Tilaisuuden materiaalit ja alustukset ovat nähtävissä: http://vnk.fi/hankkeet/
tutkimuslaitosten-ja-rahoituksen-kokonaisuudistus/tapahtumat/fi.jsp, sekä tallenteet katsottavissa valtioneuvoston verkkolähetyksistä. http://valtioneuvosto.
fi/ajankohtaista/tallenteet/fi.jsp.
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Monista keskustelussa esiin nousseista ja korostetuista ehdotuksista yksi miettimisen arvoinen ehdotus em. tilaisuudesta oli THL:ssä
pitkään toimineen Jussi Simpuran ehdotus päätöksenteon tietopohjan
läpinäkyvyyttä ja systemaattista tiedonhyödyntämisen näkökulmaa
vahvistavasta ”päätöksenteon tuoteselosteesta”, jossa kuvattaisiin yksittäisen päätöksen tai lakialoitteen tietopohja ja tiedonkäytön muodot
nykyistä tarkemmin ja yhdenmukaisemmin. Tämä olisi perusteltua
sekä päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden että päätöksenteon
laadun kannalta. Mallin pääulottuvuudet on kuvattu alla kuviossa 4.
”PÄÄTÖKSENTEON TUOTESELOSTE”
1 Ehdotuksen sisältävän asiakirjan / säädöksen tiedot
2 Minkä tyyppiseen päätöksentekoon tämä ehdotus on tehty
3 Mitä tietotuotteita ehdotuksen valmistelussa on käytetty
4 Mitä prosesseja päätösehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty
5 Missä foorumeita on päätösehdotuksen valmistelussa toteutettu
6 Mitkä vaihtoehdot olivat valmistelun loppuvaiheissa esillä
7 Mitä tietoperusteita käytettiin lopullisen vaihtoehdon valinnassa

Kuvio 4. Päätöksenteon idealisoitu tuoteseloste, (Lähde: Simpura 2014)

Tämä huomioi siis erityisesti syklin loppupään, sen vaiheen, jossa
päätös tehdään tai muotoillaan lopulliseksi ”tuotokseksi”. Tällaisen
”tuoteselosteen” yhdistäminen muihin käytäntöihin, esim. vaikuttavuusarviointiin ja sen systemaattiseen mukaantuloon valtioneuvos-
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totason päätöksentekoon voi osaltaan sekä lisätä läpinäkyvyyttä että
vahvistaa oppivan organisaation periaatteita.
Tällaisen ideaalimallin soveltaminen edellyttää kulttuurimuutosta
organisaatioissa ja niiden välisessä vuoropuhelussa ja toimintatavoissa.
Aiemmin tässä artikkelissa kuvatun kaksijakoisen näyttöperusteisuuden jännitteitä sisältävän mallin pohjalta tunnistamme nykyisessä
hallintokulttuurissamme joitakin erityishaasteita ja toimintaedellytyksiä, jotka liittyvät näyttöperusteiseen päätöksentekoon ja tiedolla
johtamisen edistämiseen yleisemminkin.
TIETOPERUSTEINEN MALLI: TOIMINTAKULTTUURIN OMINAISUUDET
Lähde: soveltaen Kitson A., Harvey G. & McCormack B. (1998)

ALHAINEN TIETOPERUSTEISUUS

KORKEA TIETOPERUSTEISUUS

TIETO / NÄYTTÖPERUSTA
Intuitiivinen ”mutu” -tieto
Kuvaileva tieto, puutteellinen metatieto
Yksittäiset, irralliset arvioinnit ja seurannat,
satunnaiset ja hajanaiset toimintasuositukset
Lukuisat hajanaisesti toteutettavat strategiat ja
ohjelmat

Systemaattinen analyysi- ja seurantatieto, analyyttinen
metatieto laajasti hyödynnettävissä
Kokeelliset asetelmat –ja niille pohjautuva tieto siitä, mikä
toimii ja miksi
Näytölle pohjautuvat käytännön suositukset ("käypä hoito"
tapaan)
Systemaattinen vaikuttavuusseuranta ja arviointi
Terävä, tavoitteellinen ja fokusoitu strategiatyö

KONTEKSTI / TOIMINTAKULTTUURIN OMINAISPIIRTEITÄ
Asiantuntijanäkemykset eroavat voimakkaasti
Monia kilpailevia "koulukuntia"
Kansalaisten / palvelun käyttäjien näkemyksiä ei
huomioitu

Korkea konsensuksen aste
Näkemysten yhdenmukaisuus
Käyttäjänäkökulma on osa tiedonhyödyntämisen
kumppanuuksia

Tehtävä- ja hallinto-orientoitunut
Ei yksilöä kunnioittava
Koulutus- ja osaamistaso alhainen

Tavoiteorientoitunut
Yksilöä kunnioittava
Jatkuvalle oppimiselle pohjautuva

Epäselvä johtajuus
Epäselvät ja päällekkäiset roolit
Tehoton organisaatio
Heikot yhteiset prosessit
Toiminnan (panosten ja tuotosten) seuranta
(”mitä tehdään”)

Selkeä johtajuus ja selkeät roolit
Palautetietoa hyödyntävä ja muutoksia sen pohjalta tekevä
organisaatio
Yhteiset prosessit ja lisäksi toimiva vertaisarviointi
Ulkoiset (seurannan ja arvioinnin) toimenpiteet
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta (”miksi tehdään”
ja ”mikä toimii”)

Ä

Kuvio 5: Tiivistelmä: uuden toimintamallin esteet ja mahdollistajat

Johtopäätökset
Tieto- ja näyttöperusteisen toimintapolitiikkaideaalin edistäminen on
ollut viime vuosina merkittävän huomion kohteena, ja toimintatapoja
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on uudistettu sekä valtiohallinnossa että alue- ja paikallistasolla. Tässä
puheenvuorossa kiinnitimme erityistä huomiota niihin toimintatapoihin ja vuorovaikutuksen muotoihin, joilla olisi luontevaa vahvistaa
kuntatason näkemyksen välittymistä valtionhallinnon tasolle erilaisia
näytölle pohjautuvia toimintamalleja kokeiltaessa, kehitettäessä ja
käyttöön otettaessa. Juuri tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan
julkistettiin kuntaliiton ehdotus, että valmistelussa olevaan ja laajan
lausuntokierroksen juuri läpikäyneeseen uuteen kuntalakiin otettaisiin
säännökset kuntien kokeilutoiminnasta. Ehdotettu kokeilusäännös
antaisi mahdollisuuden reagoida nopeasti paikalliseen kehittämiseen
ja toimintatapojen uudistamiseen. Tällaista joustavuutta yhteiskunnallisen uudistamisen vauhdittaminen juuri tarvitsee.
Kuntakentällä tehdään kehittämistyötä ja kokeiluja, joista on
tärkeää saada tietoa tutkijoiden analysoitavaksi, keskushallinnon käyttöön analysoitavaksi politiikan toimeenpanoa valmisteltaessa, samoin
kuin päätöksentekijöiden käyttöön lainsäädännön valmistelun tueksi.
Useimmilla kansanedustajilla on kokemusta myös kuntapolitiikasta,
ja he tuntevat kunnallisen toiminnan logiikkaa, mikä voisi osaltaan
puoltaa kunnallisten kokeilualustojen aktiivisempaa käyttöönottoa ja
tiedontuotannon terävöittämistä.
Ymmärrystä voidaan lisätä ja toimintakulttuuria pyritään uudistamaan usein rakenteista käsin. Kuitenkin muutos muuttuu merkitykselliseksi vasta kun se siirtyy käytäntöön: ihmisten arkeen ja inhimilliseen toimintaan. Edellä esitetyt muutoksen mahdollistajat ovat pieniä
askeleita tässä pitkässä kulttuurimuutoksessa. Keinot ovat usein hyvin
yksinkertaisia, käytännönläheisiä ja varsin vähän uusia voimavaroja
edellyttäviä. Liikkuvuuden lisääminen organisaatioiden ja toimialojen
välillä, yhteiseen kieleen pyrkiminen (sekä hallinnon että tutkimuksen
ammattikielen selkokielistäminen), toiminta yli hallinnonala- ja tieteenalarajojen, tutkimuksen pitkien syklien ja päätöksenteon nopeiden
tarpeiden tasapainottaminen ja yhdistäminen silloin kuin mahdollista
kokeilumuotoisten kehittämispyrähdysten avulla voivat osaltaan auttaa
hallinnon ja päätöksenteon eri tasoja pääsemään lähemmäs yhteisymmärrystä. Myös huomion kiinnittäminen tiedon tuottajien ja hyödyn-
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täjien väliseen vuoropuheluun, sen menetelmiin ja siihen liittyvään
osaamiseen on tärkeä osa hallinnon mahdollistajan roolia.
Hallinto ja sen edustajat voivat myös toimia aiemmin kuvatuissa
välittäjän rooleissa, mikäli heillä on tähän soveltuva osaamistausta.
Joissakin tapauksissa on luontevaa käyttää ulkopuolisia välittäjiä,
esimerkiksi tutkimusorganisaatioiden tai yritysten edustajia, jotka
voivat olla etäämmällä ja riippumattomampia kehittämisen kohteena
olevasta asiasta. Osaamisen kehittämisen kannalta välittäjäroolin vahvistaminen asettaa vakavasti otettavan haasteen myös asiantuntijoiden,
tutkijoiden ja päätöksentekijöiden koulutukselle. Onko tulevaisuuden
tutkijakoulutusohjelmassa tilaa myös välittäjäosaamiselle? Kenen
osaamisalaa on yhteisen ymmärryksen fasilitoiminen vaikkapa kuntapäättäjän, kansalaisen ja tutkijan välillä? Koulutetaanko asiantuntijoista
täydennyskoulutuksella fasilitaattoreita? Onko rajanveto objektiivisen
tiedon tuottajan ja ratkaisujen esittäjän välillä romutettava – onko
tämä ehdoton edellytys sille, että tutkimustiedolla on todellista vaikuttavuutta yhteiskunnassa? Pitäisikö akateemisen maailman palkita
ja kannustaa ratkaisujen esittämiseen – ja huomioida tämä kaikilla
organisaation toiminnan, johtamisen ja resurssien ohjaamisen tasoilla?
Valtionhallinto pyrkii myös osaltaan tehostamaan ja terävöittämään tiedolla ohjaamisen kulttuuriaan. Epäilemättä ymmärryksen lisääminen hallinnonalojen ja organisaatioiden, mutta myös hallinnontasojen
rajojen yli edellyttää uudenlaisia toimintamalleja myös tietotuotannolle.
Julkisin varoin rahoitettavassa tutkimuksessa on luotava selvästi nykyistä tiiviimpi vuoropuhelu tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välille.
Tässä kuntakentän kokeilualustat voivat olla yksi oma ”laboratorionsa”
kun tietoperusteista toimintakulttuuria uudistetaan koko yhteiskuntaa
hyödyntävällä tavalla. Tässä mm. Britanniassa toimivista ”what works”
-keskuksista tai vapaaehtoisuudelle ja avoimelle tiedolle pohjautuvasta
verkostomaisesta ”sense about science” -tiedeneuvonnasta voitaisiin
ottaa opiksi.10 Suomalainen tutkimuskenttä on hyvin organisoitu ja
huolimatta viime vuosien budjettileikkauksista ja rakenneuudistuksista
myös hyvin resurssoitu. Sillä on hyvät valmiudet omalta osaltaan toimia
10. Ks. esim. https://www.gov.uk/what-works-network ja http://www.senseaboutscience.org/.
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tällaisessa vuorovaikutuksessa, erityisesti mikäli toimintaa ohjaaviin
kannustimiin ja rahoitusmalleihin rakennetaan alusta asti sisään näyttöperusteisuus ja hyödyntäjän / tiedon tarvitsijan / asiakkaan näkökulma
vahvempana toiminnan periaatteena. Tiedon muotoilun ja fasilitoinnin
menettelytapoja kehittämällä tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa voisi ottaa isoja harppauksia eteenpäin.
Kirjallisuus
Alvesson, Mats & Sandberg, Jörgen (2011). “Generating Research Questions
Through Problematization”, Academy of Management Review 36(2),
247–271.
ATT (2014). Avoin Tiede ja tutkimus, avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja,
sähköinen asiakirja 28.7.2014 osoitteessa: http://avointiede.fi/documents/10864/12232/Avoimen+tieteen+ja+tutkimuksen+k%C3%A4sikirja+PDF/631ace99-97f3-4563-b297-17b708e490c1.
Auranen, Otto (2014). University research performance: Influence of funding
competition, policy steering and micro-level factors. Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1394. Tampere University Press, Tampere. Saatavissa
sähköisenä osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9389-8.
Australian Public Service Commission (2007). Tackling Wicked Problems:
A Public Policy Perspective, e-document, 25.4.2014, sähköinen asiakirja luettu 12.5.2014: http://www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0005/6386/wickedproblems.pdf.
Bäcklund, Pia (2007). Tietämisen politiikka, Kokemuksellinen tieto kunnan
hallinnassa. Väitöskirja, Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.
Fisher, Catherine (2010). Knowledge Brokering and Intermediary concepts,
sähköinen asiakirja luettu 23.9.2014: http://www.preventionweb.net/
files/workspace/33381_knowledgebrokeringandintermediaryco.pdf.
Grant, Robert M. (1996). “Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm”,
Strategic Management Journal, Vol. 17, Special Issue: Knowledge and
the Firm, (Winter, 1996), 109–122.
Heinonen, Olli-Pekka (2014). Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus
2.4.2014 ”Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano”, tallenne ja kalvot nähtävissä osoitteessa: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tallenteet/fi.jsp.
Helsingin Sanomat: Tuomioja, Erkki (2014). ”Ulkoministeri Tuomioja: Markkinavoimat ovat jo rangaisseet Venäjää”, Helsingin Sanomat 26.7.2014.
Hill, Michael (2013). The Public Policy Process, 6th edition. Harlow, UK:
Pearson Education.
Kahneman, Daniel (2011). Thinking fast and slow. New York: Farrar, Straus,
and Giroux.
Tiedolla johtaminen  147

Kahneman, Daniel & Klein, Gary (2009). “Conditions for intuitive expertise:
A failure to disagree”, American Psychologist, 64(6): 515–526.
Karvonen, Erkki (2015): ”Nykyinen rahoitusmalli ei rohkaise tutkijoita
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen”, Valtioneuvoston kanslian tutkimuslaitosuudistus -blogin kirjoitus 23.2.2015: http://vnk.fi/blogikirjoitus-karvonen.
Kitson Alison, Harvey Gill. & McCormack Brendan (1998). “Approaches to
implementing research in practice”, Quality in Health Care 7(6), 149–159.
Kuitunen, Soile (2014). ”Miten kuntaa johdetaan vaikuttavuudella ja hyvinvointitiedolla”, Puheenvuoro kuntaliiton seminaarissa 6.5.2014.
Kuitunen, Soile & Valovirta, Ville (2014). ”Kunnat tarvitsevat yritysten apua
uudistumiseensa”, Helsingin sanomat 28.4.2014.
Moisés Naim (2013). The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and
Churches to States, Why Being In Charge Isn’t What It Used to Be. New
York: Basic Books.
Niiranen, Joensuu & Martikainen (2013). Millä tiedolla kuntia johdetaan?
Kunnallisalan kehittämissäätiö.
OECD (2010). Public Governance Review Finland: Working Together to Sustain
Success, Public Governance Reviews, tiivistelmä saatavissa osoitteessa:
https://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/201
00531 OECDSu/oecd_report_summary_310510.pdf.
Ottelin, Hanna-Leena & Nieminen, Kalle (2014). ”Kokeilu on ketterä tapa
testata uudistuksia”, Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 4.8.2014, sähköinen lähde luettu http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kokeilu+on+ketter
%C3%A4+tapa+testata+uudistuksia/a1407035333211.
Patomäki, Heikki (2014). Ulkopoliittinen instituutti ja konfliktien analyysi: mielipiteitä vai tietoa? Uusi Suomi 29.7.2014, sähköinen puheenvuoro luettu
29.9.2014: http://heikkipatomki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172764-ulkopoliittinen-instituutti-ja-konfliktien-analyysi-mielipiteita-vai-tietoa.
Pekola-Sjöblom, Marianne (2011). Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9, Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Politiikasta-blogi, ”Kuka on Venäjä-asiantuntija”, 25.9.2014, Sähköinen
lähde luettu 29.9.2014 osoitteessa: http://ulkopolitist.fi/2014/09/25/
kuka-on-venaja-asiantuntija/.
Raivio, Kari (2014). ”Tutkimustietoa päättäjille”, ”Pääkirjoitus, Tieteessä tapahtuu, Vol 32, No. 3, http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/41556.
Ristolainen, Heidi ym. (2013). Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?
Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus. Helsinki:
Valtioneuvoston kanslia.
Rittel Horst. W. J., Webber Melvin M. (1973). “Dilemmas in a General
Theory of Planning”, Policy Sciences 4(2), 155–69.

148  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

Rutter, Jill (2013). “A Better Formula: Will Civil Service Reform Improve
Whitehall’s Use of Expert Advice” in Doubleday & Wilsdon (toim.)
Future directions for scientific advice in Whitehall, London: Alliance for
Useful Evidence.
Service, Owain (2014). “Applying Behavioural Insights to Public Policy”, alustus
21.5.2014. Kuvaus esitellystä toimintamallista myös http://www.behaviouralinsights.co.uk/sites/default/files/MINDSPACE.pdf.
Shaxson, Louise and Gwyn, Elin (2010). “Developing a strategy for knowledge
translation and brokering in public policymaking”, paper presented at
Knowledge Tarnslation and Brokering Workshop in Montreal, Canada
on 20th October 2010, sähköinen artikkeli luettu 23.9.2013: http://
r4d.dfid.gov.uk/PDF/Publications/2010-11-16_knowledge-translation-and-brokering.pdf.
Shaxson, Louise J. (2005). Is your evidence robust enough? Questions for policy makers and practitioners. Journal of Evidence & Policy 1(1), 101–111.
Simpura, Jussi (2014). ”Miksi tieto ei ohjaa hyvinvoinnin päätöksentekoa?
Keskustelupuheenvuoro”, Tutkimusprofessori Jussi Simpura ”Tietoa
päätöksentekoon” -tilaisuudessa 2.4.2014, esitys nähtävissä: http://
valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tallenteet/fi.jsp.
Spender, John Christopher (1996). “Making knowledge the basis of a dynamic
theory of the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 17(Winter
special edition), 45–62.
Talbot, Colin & Talbot, Carol (2014). Sir Humphrey and the professors: What
does Whitehall want from academics? A survey of senior civil servants’
views on the accessibility and utility of academic research and expertise;
e-dokumentti: http://www.policy.manchester.ac.uk/media/projects/
policymanchester/1008_Policy@Manchester_Senior_Civil_Servants_
Survey_v4(1).pdf, sähköinen asiakirja luettu 12.5.2014.
Valtioneuvosto (2014): PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN: Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen – hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset, sähköinen julkaisu: http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1058456/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksist%C3%A4+muutoksiin.+Valtion+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+kehitt%C3%A4minen+%E2%80%93+hankkeen+raportti+ja+toimenpidesuositukset/d47a2bf3-e3c8-4613-a425-a1673ba51945.
Vartiainen, Pirkko ym. (2013): Johtajana kaaoksen reunalla, Helsinki: Gaudeamus.
Virtanen, Petri & Stenvall, Jari (2010). Julkinen johtaminen. Helsinki: Tietosanoma.
Virtanen, Petri (2013). ”Hyvä kuntajohtaminen on vaativaa”, Kuntatyönantaja
2/2013, sähköinen artikkeli luettu 10.5.2014 osoitteessa: http://www.
kuntatyonantajalehti.fi/fi/arkisto/2013/2/Sivut/kuntajohtaminen-vaativaa.aspx
Tiedolla johtaminen  149

Pertti Ahonen

ASIANTUNTIJATIEDON MERKITYS HALLINNON
JA POLITIIKAN KENTILLÄ:
POLITIIKAN, VIRKAMIESTEN JA TIETEEN
VUOROVAIKUTUKSEN TIEDONPOLITOLOGIAA

Johdanto
Artikkelini lähtökohtiin kuuluu väittämäni siitä, että tieteellistä ja
muuta tietoa muodostuu sinänsä riittävästi. Tämä koskee myös politiikkaa ja hallintoa tiedon kohteina ja tiedon soveltajina. Runsas tieto
ei kuitenkaan ole hallinnassa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Näiden ongelmien selvittelemiseksi otan tehtäväkseni tarkastella kolmea
kohdetta, joista kutakin lähestyn tiettynä ”institutionaalisena logiikkana”. Analysoin artikkelissani ”politiikan institutionaalista logiikkaa”,
”institutionaalista virkamieslogiikkaa” ja ”tieteen institutionaalista
logiikkaa” sekä teoreettisesta ja käytäntöjen parantamiseen tähtäävästä
näkökulmasta noiden kolmen logiikan moninaisia, monimutkaisia ja
kriittisen tärkeitä suhteita.
Neo-institutionalistisessa tutkimuksessa kukin institutionaalinen
logiikka ymmärretään yhteiskunnallisesti, poliittisesti, kulttuurisesti
tai muuten historiallisesti konstruoituneiksi käytänteiksi, olettamuksiksi, arvoiksi, uskomuksiksi ja normeiksi (Friedland & Alford, 1991;
Thornton & Ocasio, 1999; Thornton ym., 2012). Kukin tuollainen
logiikka sääntelee sitä, miten toimijat muodostavat ja pitävät yllä toi-
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mijuutensa ehtoja, organisoivat kannaltaan ajan ja tilan sekä muodostavat ja pitävät yllä kannaltaan oleellisia yhteiskunnallisia, poliittisia,
kulttuurisia ja muita merkityksiä (Thornton & Ocasio, 1999, 804).
Kiinnostus tiedon, sen muodostuksen ja sen soveltamisen ”kontekstien” eli ”kokonaisyhteyksien” suhteisiin muodostaa klassisen
tutkimusteeman. Teeman ytimeen kuuluvat tähdennykset siitä, että
vaikkei tiedon relevanssi rajoitu konkreettisiin ja abstraktimpiin ”paikkoihin” lajiltaan ”lokaalisena”, relevanssi on eri tavoin poliittisesti ja
yhteiskunnallisesti ”kontekstualisoitunutta”. Relevanssi määrittyy niin
konkreettisissa ja abstrakteissa ”paikoissa” ja ”tiloissa” kuin silmänräpäyksellisessä ja pidempikestoisessa kuten historiallisessa ajassa suhteessa niihin kontekstihin, jotka sääntelevät relevanssia sitä kuitenkaan
täysin määräämättä. Ellei kontekstualisoituneisuutta oteta huomioon,
ilmiöt jäävät selittämättä ja ymmärtämättä ja tiedon soveltaminen
kriittisiin ja muihin tarkoituksiin vaikeutuu tai epäonnistuu.
Tiedon ja toisaalta poliittisen ja yhteiskunnallisen ”olemisen”
suhdetta ovat tarkastelleet klassikkokirjoittajista esimerkiksi Platon,
Marx, Durkheim, Weber, Mannheim ja Foucault. Uudemman tiedonsosiologian piiristä mainittakoon Diesingin (1962) analyyttinen
erottelu teknilliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen, juridiseen ja poliittiseen ”rationaalisuuteen” ja hänen analyysinsa tiedon muodostamista ja
käyttöä sääntelevistä periaatteista noilla kentillä. Charles E. Lindblom
puolestaan tarkasteli David K. Cohenin (1979) kanssa niitä ehtoja,
joiden vallitessa tieteellinen tai muu tieto on soveltamiskelpoista
päätöksenteossa. Mainittakoon myös Bouwmeesterin (2010) erittely
siitä, millä ehdoin eri tahojen – tuossa tapauksessa joko akateemisten
tutkijoiden tai asiantuntijakonsulttien – käyttöön saattama tieto on
uskottavinta. Cartwright ja Hardie (2012) puolestaan ovat laatineet
kriittisen erittelyn siitä, millä ehdoin joissakin olosuhteissa ”näyttöperusteiseksi” (evidence-based) hyväksytty tieto vastaa tuota määrettä
muissa olosuhteissa. ”Näyttöperusteisuus” ei sellaisenaan takaa sitä,
että satunnaistettuja kontrolloituja kokeita harjoittaen tai muuten
saavutettu näyttö ”here” kelpaisi näytöksi toisaalla, ”there”. Kelpoisuus joudutaan erikseen testaamaan, jos uudet soveltamisyhteydet
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poikkeavat alkuperäisistä, kuten yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja
kulttuurisissa yhteyksissä on tavallista. Esiin nostamissani tarkastelutavoissa korostuu siis kontekstien merkitys ja vaikutus tiedon
relevanssiin, vaikka avainkäsitteet vaihtelevat joidenkin kirjoittajien
tutkiessa ”rationaalisuuden” mutta toisten ”institutionaalisten logiikkojen” vaikutuksia tietoon, sen muodostamiseen ja soveltamiseen.
Institutionaalisia logiikkoja koskeva analyysini edustaa ”tiedonpolitologiseksi” kutsumaani erittelyä, johon rakennan poliittisuuden
ilmiöt huomioon ottavaa näkökulmaa. Ensinnäkin otan huomioon
demokratialle ominaisen toisistaan poikkeavien poliittisten näkemysten
pääsyn esiin ja niiden ”deliberatiivisen” hioutumisen toisiaan vasten,
kun osapuolet esittävät argumentteja määrättyjen olosuhteiden tai jo
harjoitettujen tai sittemmin toteutettavien politiikkatointen puolesta
tai niitä vastaan. Toiseksi suuntaan tarkasteluni kolmeen ”institutionaaliseen logiikkaan”, joista vain yksi on nimenomaan poliittinen, mutta
joiden sovittaminen yhteen muodostaa oman poliittisen ongelmavyyhtensä. Suomalaisen politiikan ja hallinnon tutkimuksen pidempään
linjaan tarkasteluni liittyy, kun kritikoin tendenssejä, joiden on nähty
jo hyvinkin toista sataa vuotta johtavan kohti tiedon ja vaikutusvallan
”managerialistista” keskittymistä tahoille, jotka pitävät valtaa hallussaan asiantuntemukseensa vedoten (Michels, 1986; Burnham, 1941).
Tarkasteluni kriittinen juonne on ajankohtaisempi kuin koskaan ”ison
datan” (”big data”) ja laajalle ulottuvan niin valtioiden kuin suuryritysten
harjoittaman tieto- ja viestintäteknisen tiedonhankinnan, analysoinnin
ja tarkkailun aikakaudellamme (Margetts & Sutcliffe, 2013).
Kussakin seuraavista kolmesta jaksosta tarkastelen tiettyä institutionaalista logiikkaa, poliittista logiikkaa, virkamieslogiikkaa ja tieteenharjoituksen logiikkaa. Ensimmäisen niistä avainkäsitteen muodostaa
”deliberointi”, toisen ”rationaalisuus” ja kolmannen ”autonomia”.
Määrittelen kunkin käsitteen tarkastellessani sen logiikkaa. Seuraavassa artikkelini jaksossa tutkin kolmen institutionaalisen logiikan
leikkausalueita, kunkin logiikan suhteita toiseen tai molempiin muista
logiikoista, leikkausalueilla esiintyviä ongelmia sekä kysymyksiä siitä,
miten noita ongelmia voitaisiin lievittää.
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Politiikan institutionaalinen logiikka
Sitä, mistä on kysymys, voidaan tarkastella kontrastoiden siihen,
minkä kanssa ei olla tekemisissä. Tarkastelu perustuu suurelta osin
historiantutkijoiden viljelemiin kontrafaktuaaleihin, joiden varhaisiin
suosittelijoihin kuului myös Max Weber (1973/1904). Hän tarkasteli
sitä, millä muilla tavoin historialliset kehityskulut olisivat saattaneet
kehkeytyä kuin tosiasiassa kävi. Tällaisen tarkastelun tarkoituksena on
selvittää kaikki kyseisissä tilanteissa vallinneet ”objektiiviset mahdollisuudet” (”objektive Möglichkeiten”; joissakin yhteyksissä käytetään
käännöstä ”reaaliset mahdollisuudet”) asioiden kääntymiseksi puoleen
tai toiseen.
Kontrafaktuaalisesti kysyn, millainen poliittisen toiminnan logiikka ei ainakaan ole. Vastaan, ettei se ainakaan koostu siitä, että sen
piirissä systemaattisesti ja poikkeuksetta pantaisiin toimeen kutakin
mahdollista politiikkatointa koskeva satunnaistettu koeasetelma (”randomized control trial”, RCT), tutkitun ”todellisuuden” olennaisia piirteitä jäljittelevä simulointi (yksinkertaisimmillaan laskentamalli siitä,
”mitä tapahtuu, jos…”) tai koeasetelmaa muistuttava kvasikoeasetelma
(”quasi-experiment”) toisensa jälkeen. Sitten tutkittaisiin esimerkiksi
1–2 vuoden ajan tai pidempään, muodostuuko näyttöä siitä, että asia
olisi perusteltua panna näyttöperusteisesti toimeen. Jälkikäteisetkin
näyttöperusteiset argumentit politiikkatointen tai niiden muutosten
perusteluina ovat monella toimintasektorilla harvinaisia. Kokeita,
kvasikokeita, luonnollisia koeasetelmia (”natural experiments”, ks.
Dunning, 2012) hyväksikäyttäviä analyyseja ja jälkikäteisanalyyseja ja
-arviointeja pannaan kyllä toimeen runsaasti. Peruskysymykseksi jää se,
kuinka vahvaksi – eli pikemminkin ohueksi – niiden rooli ja vaikutus
jäävät. Välineiden puutteesta tai asiantuntijoiden kyvyttömyydestä ei
ole kysymys, eikä tilannetta riitä selittämään esimerkiksi suomalaisen
demokratian periaatteessa nelivuotisten vaalisyklien seuraanto.
Eivät vain oppikirjamääritelmät vaan myös monet tieteelliset
luonnehdinnat siitä, mitä on pidettävä poliittisena, ovat itse asiassa ongelmallisia. Jos politiikka esitetään taisteluksi vallasta joko kategorisesti
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tai siten perustellen kuin sellaiset klassikkokirjoittajat kuin Thomas
Hobbes (2008/1651) ja Carl Schmitt (2006/1927) tekivät, on vaikeaa
erottaa se, mikä on poliittista siitä, mikä koostuu jopa kansalaissotaan
johtavasta eripurasta, johon vedoten etsitään ratkaisua osapuolet
kuriin saattavasta ylemmästä auktoriteetista ja sen tekemistä kaikkia
osapuolia sitovista ratkaisuista. Jos puolestaan kiinnitetään huomio
yksipuolisesti siihen, mitä poliittisen toiminnan tuloksena syntyy
”yhteisiä asioita hoidettaessa”, kuten politiikkatoimia ja niitä kannattelevia instituutioita, politiikka ei näyttäisi eroavan ”hallinnosta”,
”johtamisesta” tai ”toimeenpanosta”. Englannin kieltä käyttääkseni,
politiikan ”policy”-ulottuvuus syrjäyttää tällöin ”politics”-dimension. Jälkimmäinen ongelma luonnehtii esimerkiksi Diesingin (1962)
sinänsä kiintoisaa tarkastelua.
Kukapa ei soisi, mikäli hänellä on kiteytynyt poliittinen kanta
joko ylipäätään tai tietyissä kysymyksissä, että hänen parhaana pitämäänsä linjaa edustavat poliittiset tahot ja toimintalinjat pääsisivät
voitolle pikemmin kuin vastakkaiset tahot ja linjat. Sen, mikä on poliittista, palauttaminen vain eräänlaiseen oikeassa olemiseen ja oikeassa
pysymiseen ja niitä tukeviin taitoihin (ks. Schopenhauer, 2005) on
kuitenkin riittämätöntä sekin. Etsittäköön poliittista logiikkaa siksi
kysymällä, minkä dynamiikan on oltava voimassa, jotta se ansaitsisi
”politiikan institutionaalisen logiikan” nimen tehdessään mahdolliseksi
nimenomaan poliittisen toiminnan.
Kuuluin erään vuonna 2013 Helsingissä järjestetyn tieteellisen
tilaisuuden laajaan yleisöön. Yhtenä ohjelmanumerona oli keskustelu,
jonka eräs esiintyjä oli kokenut politiikko ja edelleen kansanedustaja. Hän tähdensi samalla vaikuttavasti ja humoristisesti, ettei hän
poliittisella urallaan ole juuri kohdannut tilanteita, joissa poliittinen
kielenkäyttäjä olisi toiminut klassisen poliittisen ”deliberaation” ihanteiden mukaisesti (Aristoteles, 2005; ks. myös Dryzek, 2012) ottaen
tasapuolisesti huomioon sekä sen, mitä on esitettävissä hänen oman
kantansa puolesta, että sen, mitä on esitettävissä sitä vastaan. Tuolta
osin klassinen deliberatiivinen ihanne saattaa jäädä toteutumatta,
mutta siitä huolimatta ihannetta ei ole syytä hylätä.
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Poliittisuus ja sen myötä demokraattisuus jopa kuihtuvat, mikäli
asianomaiset toimijat eivät esitä argumentteja vallitsevien olosuhteiden
tai käynnissä tai vasta valmisteilla olevien tointen sekä puolesta että
vastaan. Deliberointi on poliittisesti paitsi oleellisen tärkeää, myös
konkreettisesti relevanttia. Siksi ovat tarpeen sekä konventionaaliset
eli sovinnaissääntöjen varassa muodostuneet että säädännäiset instituutiot, jotka tukevat argumenttien esille pääsyä niin ”puolesta”
kuin ”vastaan”. Voltairen nimissä kulkee lentävä lause, jota tuskin
sellaisenaan on löydettävissä hänen kirjallisesta tuotannostaan: ”Olen
kanssanne eri mieltä, mutta puolustan kuolemaan saakka oikeuttanne
esittää mielipiteenne”. Lause luonnehtii osuvasti poliittista toimintaa kaksitasoisena ilmiönä. Perustasolle sijoittuvat erimielisyyksien
ilmaisut ja eri tahojen pyrkimykset saada omat näkemyksensä toimeenpannuksi joko sellaisinaan tai kompromissein liudennettuina.
Taustatasolla esiintyvät ne institutionaaliset perusolettamukset, joiden
tulee olla voimassa, jotta toiminta perustasolla asettuu poliittisiin
kokonaisyhteyksiinsä.
Nostan esiin myös toisen kulttuurihistoriallisesti patinoituneen
tavan luonnehtia kohdetta, jota kutsun politiikan ”institutionaaliseksi
logiikaksi”. Tuo tapa on peräisin alankomaalaiselta kulttuurihistorioitsijalta Johan Huizingalta. Myös hänellä poliittinen toiminta esiintyy
kaksitasoisena muodostumana, perustasonaan tuo toiminta varsinaisimmillaan ja taustatasonaan määrätyt institutionaaliset perusolettamukset. Huizinga kirjoitti 1930-luvun lopulla, jolloin Alankomaiden
naapurimaassa Saksassa puolesta- ja vastaan -argumentit katosivat.
Saksan poliittinen demokratia lakkautui tavalla, jota ideologiataustaltaan konservatiivista katolisuutta edustaneen ja Natsi-Saksan alkuvuosinakin uraa tehneen Schmittin (2006/1927) käsitykset olivat
tavallaan ennakoineet. Esimerkkitapauksenaan brittiparlamentarismi
ja lisätukenaan viittaukset urheilun ”fair play” -periaatteisiin ja huumorin tarpeeseen Huizinga (1947, 282; ks. myös Palonen ym., 2014)
kirjoitti seuraavaa:
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[Puhujat ] tavoittelevat… maan etuja… toistensa henkeä vahingoittamatta (…) Englannin parlamentaarisessa elämässä…. on…
läpeensä urheilullinen sävy. … (H)eti yhteenoton jälkeen… pahimmat vihamiehet… saattavat ystävällisesti laskea leikkiä keskenään.
(…) (R)istiriita tulee tappavaksi vasta… kun huumori katoaa.

Institutionaalinen virkamieslogiikka
Oikeuden ja oikeudenkäytön klassisiin symboleihin kuuluu oikeuden
jumalatarhahmo kädessään miekka mutta silmillään side, jottei jumalatar ”esivallan aseensa” iskiessä olisi selvillä siitä, kenen hyväksi ja ketä
vastaan oikeudenkäyttö sillä kertaa koituu. Tuossa määrin juridisoituneet käsitykset ihanteineen virkamiesten sidotusta harkintavallasta
kuuluvat vakiintuneissa demokratioissa historiaan, ja yksittäisenkin
virkamiehen vapaa harkintavalta on jo pitkään ollut hyväksytty periaate
(Merikoski, 1968). Virkamiehiä ei siis yksilötoimijoina, kollegisten
päätöselinten jäseninä, organisaatioiden työntekijöinä eikä verkostojen
jäseninä voida pitää pelkkinä rattaina kellon kaltaisissa mekaanisissa
koneistoissa.
Virkamiesstatuksia koskevaa tutkimusymmärrystä voidaan etsiä
haarukoimalla. Eräs etsintäsuunnista kohdistuu hallitsijan neuvonantajiin, joiden vähittäinen itsenäistyminen pitkien ajanjaksojen kuluessa
kuuluu oleellisena juonteena virkamiehistön muodostumisen institutionaaliseen historiaan (Tiihonen, 2014). Suomen ”valtioneuvosto”
kantaa edelleen nimeä, joka viittaa neuvonantajiin – mutta suhteessa
sellaiseen vallantäyteiseen hallitsijaan, jollaista valtioneuvostolla ei
viimeistään 1980-luvulta lähtien ole ollut neuvottavanaan.
Max Weberin (1972/1921–1922) jaottelut rationaalisuuden ja
sille perustuvan auktoriteetin lajeista tarjoavat myös tukeaan kiteytettäessä institutionaalista virkamieslogiikkaa. Virkamiehistön institutionalisoitumisen taustalle voidaan asettaa yhtäältä oikeudelliseen
sääntelyyn (ja nimenomaan säädännäiseen oikeuteen) pohjautuva ja
toisaalta laskettavuuteen (saks. ”kalkülierbarkeit”) perustuva ”muo-
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dollinen rationaalisuus”, jolla suhteutetaan toisiinsa tavoitteet, keinot
ja uhkaavat kielteiset sivuvaikutukset). Samalle taustalle sijoittuivat
vastaavat auktoriteetin kaksi lajia sekä niiden erilaiset yhdistelmät.
Vaikka oletettaisiin, että kukin virkamies olisi vain voimassa olevan
normiston tuntija, ekspertti asiasisältöjen saattamiseksi tehokkaasti
säänneltäväksi uusin tai uudistetuin normein ja päätöksin sekä vapaan
harkintansa alueella sisältökysymysten ekspertti, institutionaalisen
virkamieslogiikan ala määrittyy laajaksi.
Virkamieslogiikan ytimen paikantaminen muodollis-rationaalisen
juridiseen ja muodollis-rationaaliseen laskettavuuteen sekä noiden
kahden rationaalisuuden yhdistelmiin muodostaa vasta analyyttisen
lähtökohdan satunnaisuuksista puhdistettuna ja oleellisia seikkoja
tarkoituksellisesti yksipuolisesti korostavana ”ideaalityyppinä” (Weber
1973/1904 käyttää tässä yhteydessä saksankielisen retorisen terminologian ilmausta”einseitige Steigerung”). Kutakin ideaalityyppiä käytetään
siten, että siihen suhteutetaan se, miten asiat konkreettisesti ovat tai
miten ne ovat ajan mittaan kehkeytyneet.
Virkamieslogiikan ideaalityyppi auttaa piirtämään esiin sen, että
tosiasiallisesti virkamiehet ovat muiden aktiivisten ja pitkäjänteisten
toimijoiden puuttuessa usein edustaneet jatkuvuutta ja muodollis-rationaalisen asemesta Weberin (1972/1921–1922) luonnehtimaa
”traditionaalista auktoriteettia” poliittisesti päätettyjen politiikkatointen pidemmän aikavälin toimeenpanossa ja sitä varten perustettujen
instituutioiden ylläpidossa. Tästä löytyy monia esimerkkejä myös Suomessa. Karismaattistakaan auktoriteettia ei virkamiehiltä ole puuttunut
– eräissä tapauksissa tehtävissään liiankin vahvoista kansliapäälliköistä
ja legendaarisista pää- ja ylijohtajista ”kylänpäälliköinä” armoitettuihin
kunnan- ja kaupunginjohtajiin.
Virkamieslogiikan muodollisesti painottunut ideaalityyppi auttaa
luomaan kontrasteja myös muihin konkreettisiin ilmiöihin nähden.
Koko itsenäisyyden ajan Suomessa on tehty parlamentaariset tai kunnan poliittiset voimasuhteet huomioon ottavia virkanimityksiä, joissa
nimitetyn puoluekanta tai hänen kilpahakijoihinsa verrattuna nauttimansa puoluepoliittinen kannatus ratkaisee sen, kuka nimitetään.
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Säädetyistä pätevyysvaatimuksista poikkeaminen tapauskohtaisesti on
myös pitkäaikainen maantapa. Luonnehdittuja käytäntöjä tukee se,
että Suomen virkamieshallinnon malli edustaa ”karriäärijärjestelmän”
asemesta ”avointa järjestelmää”, jota sovellettaessa virkakoneiston
ulkopuolisten rekrytointia ei ole suuremmalti säädännäisesti rajoitettu (Demmke & Moilanen, 2010). Analogisiin ilmiöihin kuuluvat
viidettäkymmenettä vuotta voimassa olleen puoluetuen avustuksella
palkatut poliittiset puolueiden toimihenkilöt ja julkaistut puoluelehdet
toimittajineen, kansanedustajien käyttöönsä saamilla julkisilla varoilla
palkkaamat avustajat sekä ministereiden nyttemmin 150-päinen julkisista varoista palkattu poliittinen avustajakunta.
Kvalifikaatioita virkamieslogiikkaan nähden edustavat myös
”ydinvaltioon” tai ”ydinkuntaan” nähden etäännytetyissä organisaatioissa toimivat työntekijät. Vanhimpia esimerkkejä ovat 1930-luvun
alusta lähtien muodostettujen ”valtionenemmistöisinä osakeyhtiöinä” tunnettujen yritysten työntekijät, joita vastaavassa asemassa ovat
nykyisiin kunta- ja kuntayhtymäkonserneihin kuuluvien yhtiöiden
palveluksessa olevat. Erityisen ”harmaalle” vyöhykkeelle sijoittuvat
työntekijät sellaisissa julkisomisteisissa osakeyhtiöissä, jotka eivät joko
osakeyhtiölakia täydentävän erityislainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen
nojalla toimi kaupallisina yrityksinä. Huomattavan instituutiotyyppinsä muodostavat vuodesta 2010 lähtien myös yliopistot, jotka
ovat tyypiltään tarkemmin määrittelemättömiä tai säätiön varassa
toimivia julkisoikeudellisia valtionapuyhteisöjä ilman virkasuhteista
henkilöstöä. Tuo muutos on heikentänyt tieteenharjoituksen logiikan ja virkamieslogiikan hybridejä yliopistoissa, joskaan ei ole niitä
eliminoinut. Analogiset joskaan eivät identtiset hybridit ovat olleet
menettämässä merkitystään myös valtion sektoritutkimuslaitosten
heikentyessä ajankohtaisten muutosten myötä.
Virkamieslogiikalla on myös muita kuin tarkasteltuja ulottuvuuksia sen varsinaisen piirin ulkopuolella. Vaaleilla valitut päätöksentekijät
sekä vaalien johdannaistuloksena nimitetyt ministereiden avustajat
sekä sellaiset ”osapäiväpoliitikot” kuin kunnanhallitusten ja lautakuntien jäsenet ovat tehtävissään oikeudellisen vastuun alaisia. Edelleen,
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monet kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen tekemät päätökset
ovat monimutkaisia ja vaativia tietoperustaltaan, ja hallituksen ministereiden tehtäviin kuuluu varsinaisen, valintoja sisältävän päätöksenteon
ohella runsaasti hallinto-, hallinnointi-, kriisinhallinta- ja linjajohtamistoimintaa. Ei ole sattuma, että jo pitkään ovat vaalitenttejä johtavat
toimittajat kuulustelleet vaaliehdokkailta näiden osaamista hyvinkin
monimutkaisissa teknisissä, taloudellisissa ja muissa kysymyksissä.

Tieteen institutionaalinen logiikka
Voisi ajatella, että tieteen logiikka koostuisi yksistään sellaisista mekanismeista, käytännöistä ja toimintasäännöistä, jotka ohjaavat etenemistä tietämättömyydestä tietoon, joka ymmärrettäisiin paikkansa
pitäviksi käsityksiksi tosiasioista. Tieteenharjoituksen piirissä esiintyy kuitenkin yksittäisillä tutkimusaloillakin huomattavan erilaisia
käsityksiä siitä, mitkä ovat tosiasioita, mitkä ovat tiedon kriteerit ja
tulisiko kriittisyyden tutkimuskohteisiin nähden luonnehtia tieteenharjoitusta. Tieteenfilosofisen ”positivismin” perilliset, heikommille
tai vahvemmille ”konstruktivistisille” (toisen kirjoitustavan mukaan
”konstruktionistisille”) perusolettamuksille rakentavat tutkijat, ”kriittiset realistit” ja ”poststrukturalismin” perinteen kantajat eroavat
ratkaisevasti toisistaan vastauksissaan peruskysymyksiin tosiasioista,
tiedosta ja kriittisyydestä (Moses & Knutsen, 2012). Eroavuudet
moninkertaistuvat ja monimutkaistuvat, jos tarkastellaan eri teoreettisia suuntauksia saati eri tutkimusmetodologioita, -metodiikkoja,
-metodeja ja -tekniikkoja ja niitä lukemattomia yhdistelmiä, joissa
teoreettiset suuntaukset liittyvät tieteenharjoituksen metodologioihin
ja tekniikoihin.
Ne tavat, joilla tiede institutionalisoituu ja se institutionalisoituneisuus, joka tiedettä luonnehtii, eivät ole ulkokohtaisia lisukkeita
vaan olennaisia tieteen institutionaalisen logiikan piirteitä. Varsinaisin
akateeminen tieteenharjoitus on Suomessa institutionalisoitunut pitkän kehityksen tuloksena niin autonomiseen asemaan sekä säädän-
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näisesti että toiminnallisesti, että on katsottu erityisesti tarpeelliseksi
säätää siitä, että tieteen keskeisimpien instituutioiden, yliopistojen,
tulee ”toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa” (Yliopistolaki 2009, 2 §, 1 mom.) eli harjoittaa osana niin sanottua
kolmatta tehtäväänsä ”yhteiskunnallista vuorovaikutusta”, ”yvv:tä”.
Tieteen institutionaalisen logiikan ydintä voidaan etsiä sen autonomiasta: yliopistojen autonomiasta, niiden osayksiköiden autonomiasta
yliopistoissaan, tutkimus- ja tieteenalojen, tutkimussuuntausten ja
oppiaineiden autonomiasta sekä tutkimusryhmien ja yksittäisten
tutkijoiden autonomiasta. Riittää, kun viittaan tässä vain kahteen
klassikkoon, v. Humboldtiin (2013) ja Newmaniin (1907). Joskin
v. Humboldt edellytti yliopistojen autonomiaa suhteessa valtioon,
hänen käsityksissään korostuu vahvemmin yliopistoyhteisön eri osien
ja jäsenten autonomia suhteessa toisiinsa. Aristoteleen (2005) teokseen retoriikasta viitaten Newman luonnehti sittemmin nimityksellä
”liberal learning” tunnetuksi tullutta toimintaa suoranaisena puhtaan
älyllisen, eettisen ja esteettisen nautinnon aihepiirinä, joka on vapaa
suhteessa kaikkeen hyötyä tavoittelevaan toimintaan.
Tieteenharjoitusta luonnehtivat tosiasiallisesti monet autonomian suoranaiset vastakohdat, joita on siksi tarkasteltava. Näitä ovat
esimerkiksi jako eri yliopistoihin ja niiden osayksiköihin, säännökset
akateemisten tutkintojen aloista, koulutusaloista ja monista oppiaineista (vuodesta 2014 ylimalkainen niin sanottu koulutusvastuuasetus). Vastaaviin piirteisiin kuuluu Suomen keskeisimmän tieteen
rahoittajan Suomen Akatemian tutkimusalajaottelu, joka määrää
esimerkiksi ”valtiotieteet” (tutkimusala 611) jaetuiksi kolmeen osaan,
”hallintotieteeseen”, ”kansainväliseen politiikkaan” ja ”politologiaan”,
joskin englanniksi jaottelee vastaavan ”political science” -tutkimuksen
osiin ”public administration”, ”international relations” ja ”politology”
(asiasta ks. myös Ahonen, 2014). Ajoittain tulee myös julkisuuteen
määrältään kolmannellekymmenelle nousevien lakisääteisten työmarkkinakolmikannalle rakennettujen koulutustoimikuntien (ks.
VNA, 2010) kannanottoja milloin ”politiikan”, milloin ”hallinnon”
koulutusalan opiskelijoiden sisäänottojen radikaalista vähentämisestä.

160  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

Valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen nelivuotiseen valtakunnalliseen kehityssuunnitelmaan ”KESU:unkin” tuollaiset ehdotukset
ovat päätyneet. Kontrafaktuaalia jälleen käyttääkseni: jos politiikan ja
hallinnon tutkimuksen aloilta katoaisivat opiskelijat, katoaisivat myös
nuo alat, eikä niiden autonomisuudesta siitä lähtien olisi puhettakaan.
Vuosikymmenien moni- ja poikkitieteisyyspuheesta huolimatta
kukin etenkin toistaiseksi eikä vain määräajaksi täytettävä tieteenharjoituksen tehtävä, etunenässä professuurit ja yliopistonlehtoraatit, on
sijoitettu rajatulle tutkimus- ja opetusalalle, johon nähden asianomaiseen yliopistoon tai tutkimusalaan nähden ulkopuolisten saattaa olla
vaikeaa yltää tehtäväntäytöissä voittajiksi. Tiedettä koskevat myös
moninaiset, osin kvantitatiiviset tuloskriteerit, kuten referoitujen
julkaisujen määrä, julkaisuareenoista tieteellisten lehtien impaktipistearvo, referoitujen julkaisujen saamat viittaukset, tohtorintutkintojen
määrä sekä yliopistojen, niiden osayksiköiden, tutkimusryhmien ja
yksittäisten tutkijoiden saama tieteellisen toiminnan ulkoinen rahoitus, joka Suomessa juontuu pääasiassa valtion rahoitusviranomaisilta,
joskin joillakin aloilla huomattavasti myös muista lähteistä.
Tieteen autonomiaa voidaan selventäen tarkastella soveltamalla
kontrafaktuaalista päättelyä siitä, millaiset seikat luonnehtisivat tieteen
institutionaalisen logiikan puuttumista. Tuolloin kytkentä yliopistojen,
niiden osayksiköiden, tutkimusalojen ja oppiaineiden, tutkimusryhmien ja yksittäisten tutkijoiden tulostavoitteiden saavuttamisen ja
tulevan rahoituksen kesken olisi tieteen institutionaaliselle logiikalle
vieraaseen tapaan ehdoton sen sijaan, että kytkentä olisi tuolle logiikalle ominaiseen tapaan löysä tai kokonaankin puuttuisi. Kysymys on
neo-institutionalistisessa tutkimuksessa ja muillakin tutkimusalueilla
eritellystä ilmiökentästä ’”tight coupling” – loose coupling – ”decoupling” (alkujaan Meyer & Rowan, 1977, 1978, joskin Karl Weickin ja
James G. Marchin hieman aikaisempien luonnehdintojen perustalta).
Absoluuttisten asemesta ainakaan pikatarkastelulla ei ilmene kuin
suhteellisia eroja eri maissa sovellettujen institutionaalisten, yliopistoja
koskevien kytkentöjen tiukkuudessa. Esimerkiksi Isoa-Britanniaa
ovat jo pitkähkösti luonnehtineet aihepiirissä tiukemmat kytkennät
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kuin Pohjoismaissa, mutta kokonaan ei akateeminen autonomia ole
kadonnut saarivaltakunnastakaan.
Kysymys ei ole siitä, että Suomessa tai muualla toimittaisiin suorastaan ”omalakisesti” huolimatta sanan ”autonomia” alkuperäisestä
merkityksestä. Autonomia tarkoittaa sen sijaan sitä, että pääsääntöisesti pidättäydytään monilukuisista tiukoista institutionaalisista
kytkennöistä, sovelletaan laajamittaisesti löysiä kytkentöjä ja sallitaan myös institutionaalinen kytkemättömyys. Löysät kytkennät ja
kytkemättömyys lisäävät joustavuutta ja tarjoavat puskureita, jottei
kukin ”konteksti” – yliopiston konteksti, sen osayksikön konteksti,
tutkimusalan ja oppiaineen konteksti, tutkimusryhmän ja tutkijan
toimintakonteksti – lyhyellä aikavälillä haitallisen suoraan puuttuisi
tieteenharjoituksen ytimeen eli tulostensa kypsymiseksi pitkäjänteisyyttä edellyttävään tieteelliseen työhön (Meyer & Rowan, 1977,
1978). Insinöörikieltä käyttäen löysät kytkennät ja kytkeytymättömyys pitävät huolta institutionaalisista ”toleransseista” ja epäsuorasti
edistävät myös tehokkuutta ja muuta rationaalisuutta, jottei kukin
tieteenharjoituksen yksikkö romahtaisi ja kukin tieteenharjoittaja
joutuisi liittymään työttömien työnhakijoiden sankkaan armeijaan kerrankin epäonnistuttuaan tulostavoitteidensa saavuttamisessa. Suomessa
muutamissa yliopistoissa useampaankin kertaan käydyt yt-neuvottelut
tarjoavat vastaesimerkin, johon nähden neo-institutionalistinen tutkimus piirtyvät selvemmin esiin.
Neo-institutionalistinen tutkimus on alkuvaiheistaan lähtien
kiinnittänyt huomiota siihen, että kukin instituutioelementti joko
tukee tehokkuuden tai muun rationaalisuuden saavuttamista tai sen
sijaan pikemminkin edistää institutionaalista legitimaatiota rationaalisuuden suoranaisesti vahvistumatta. Sikäli kuin instituutioelementti ei ainakaan yksinomaan edistä rationaalisuutta, sitä luonnehtii
ominaisuus, jota neo-institutionalistisessa tutkimuksessa kutsutaan
”rationalisoiduksi myytiksi”, ”rationalized myth” (Meyer & Rowan,
1977, 1978; Krücken & Meier, 2006; Schriewer, 2009). Tässä yhteydessä ”rationalisoituneisuudessa” on kysymys asioiden esittämisestä
tavoilla, jotka ovat omiaan herättämään käsityksiä siitä, että elementti
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tosiasiallisesti edistäisi rationaalisuutta, vaikuttipa se tosiasiallisesti
siten tai vaikuttaisipa se niin, jos pääsisi käytännössä vaikuttamaan
toimintaan. ”Myytti” on kysymyksessä siksi, että elementin alkuperän
nojalla – esimerkiksi globaaleista suuryrityksistä juontuvana, maineikkaiden konsulttien suosittelemana, puhujan kannattaman puolueen
veljespuolueiden muissa maissa soveltamana, ”huippuyliopistoissa”
sovellettuna – se esitetään itsessään hyvää tekeväksi.
”Rationalisoituja myyttejä” ei tule ymmärtää sinänsä kielteisiksi
seikoiksi, sillä harva instituutio voi säilyä pelkän ”näyttöperusteisen”
saati lyhyen aikavälin rationaalisuutensa varassa, vaan se tukeutuu
myös legitimoiviin menettelyihin, olipa kysymys yrityksen rutiinitilintarkastuksesta ja sen yhteiskuntavastuun julistuksista tai yliopiston
pyrkimyksestä nostaa sijoitustaan globaaleissa ”yliopistorankingeissa”
tai ilmaista strategiadokumentissaan missionsa, arvonsa ja visionsa.
Tutkimuksen arvoisen empiirisen kysymyksen muodostaa se, mitkä
yliopistoja koskevat ja niissä esiintyvät autonomian rajoitukset edustavat rationaalisuutta, tehokkuus mukaan lukien, ja missä rajoituksista
on sen sijaan kysymys legitimoivista ilmauksista, joilla tiede ilmaisee
institutionaalista sopeutumistaan siihen sen kontekstista käsin kohdistuviin ulkoisiin vaatimuksiin. Ruotsalaisen neo-institutionalistin Nils
Brunssonin tieteellinen tuotanto tarjoaa runsaasti ainesta hypoteeseille
siitä, miten ”rationalisoidut myytit” saattavat toimia paitsi ylipäätään,
myös yliopistoissa, kuten edustaa tehopyhää ”sanojen” ja ”tekojen”
etääntymistä toisistaan (Brunsson, 1989), institutionalisoida toivon
ylläpitoa (Brunsson, 2006) tai institutionalisoida poikkeuksia kuten
reformeja eli ”uudistustyötä” tehden siitä tuskin muuta kuin pelkkää
rutiinia (Brunsson, 2009).
Institutionaalisen politiikan logiikan, virkamieslogiikan ja tieteen
logiikan suhteita voidaan tarkastella tutkimalla ensin kutakin kahden
logiikan leikkausaluetta (Kuvio 1., PL & VL, PL & TL sekä VL &
TL). Lopuksi voidaan ottaa tarkastelun kolmen logiikan yhteinen
leikkausalue (PL & VL & TL).
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PL & VL & TL

Kuvio 1. Kolme institutionaalista logiikkaa leikkausalueineen.

Politiikan institutionaalisen logiikan ja institutionaalisen virkamieslogiikan leikkausalueelle (Kuvio 1, PL & VL) paikantuu ongelmia,
jotka aiheutuvat toimeenpanevan vallan virkamiesten alisteisuudesta
poliittisesti vastuunalaisille toimeenpanevan vallan käyttäjille. Suomessa laki vaatii, että kukin valtioneuvoston virkamies ryhtyy toimiin valmistellakseen päätöksiä, joita maan hallitus tai valtapiirissään
asianomainen ministeri aikoo tehdä. Samoin kunkin virkamiehen
on tehtävissään osallistuttava hallituksen tai ministerin päätösten
toimeenpanoon. Vaikka Suomelle ominaisten monipuoluehallitusten
toiminta ei luonnistu ilman deliberatiivista punnintaa koalitiokumppaneiden kesken päätösehdotusten puolesta ja vastaan, hallituksen ei
monessa tapauksessa tarvitse ottaa huomioon poliittisen opposition
näkemyksiä. Vuoden 2014 alkupuolen ”sote¨-päätös kuuluu säännön
vahvistaviin poikkeuksiin, joista tosin vasta toimeenopano näyttää,
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oliko ratkaisu kansakunnalle hyödyksi ja kunniaksi. Mainituista syistä
valtioneuvoston virkamiesten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
jäävät tavallaan yksipuolisiksi.
Eduskunnalla on virkamiehistönsä, mutta heidän tehtävänään
on asiantuntijoina tukea eduskunnan päätöksentekoa, sen valmistelua valiokunnissa sekä sellaisia erityistehtäviä kuin valtiontalouden
tarkastusta ja eduskunnan oikeusasiamiehen funktiota. Laajamittaiset
valmistelu- saati toimeenpanotehtävät eduskunnassa eivät perustuslain mukaan tule kysymykseen Suomen vallanjakoisessa poliittisessa
järjestelmässä. Kunnissa politiikan institutionaalisen logiikan ja institutionaalisen virkamieslogiikan suhde on periaatteessa vähemmän
ongelmallinen kuin valtion keskusjohdon ja -hallinnon tasolla, koska
kunnanhallitukset ovat eräänlaisia kaikkien puolueiden hallituksia.
Kunnallinen parlamentarismi rajoittuu toistaiseksi sellaisiin erikoistapauksiin kuin vuodesta 2007 mahdollisiksi tulleisiin luottamushenkilöpormestarin nimityksiin (Kuntalaki, 1995, muutos, 24 pykälä,
29.6.2006/578), kuten on toistaiseksi tapahtunut vain Tampereella
ja Pirkkalassa.
Politiikan institutionaalisen logiikan ja tieteen institutionaalisen
logiikan leikkausalueella (Kuvio 1, PL & TL) ongelmiin kuuluu se,
ettei tieteen autonomia – yliopistojen autonomia yleensä, kunkin niistä
erityinen autonomia, niiden osayksiköiden autonomia, tutkimusalojen ja oppiaineiden autonomia sekä tutkimusryhmien ja tutkijoiden
autonomia – sovi helposti yhteen politiikan logiikan kanssa. Kenties
tieteen instituutioineen ja harjoittajineen ei edes innokkaasti toivota
tukevan politiikan institutionaaliselle logiikalle ominaista ennakollista
deliberatiivista punnintaa, joka koskee harjoitettujen politiikkatointen,
niitä palvelevien instituutioiden tai vasta ehdotettujen ratkaisujen
vahvuuksia ja heikkouksia. Tieteeltä saatetaan sen sijaan odottaa – joko
sellaisenaan tai erillistä maksua vastaan – yksiselitteisiä kuten ”näyttöperusteisia” vastauksia auktoritatiivisen vallankäytön, toimeenpanon,
politiikkatointen vaikutusten saavuttamisen tai ”yhteisten asioiden
hoidon” tueksi. Luonnosteltakoon pikapiirroin politiikan institutionaalisen logiikan ja tieteen institutionaalisen logiikan vuorovaikutusten
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”ideaalityyppiä” ja samalla normatiivista ”ihannetyyppiä”. Sen mukaan
olisi suotavaa, että tiede mahdollisimman vähän rajoitettuna mutta
riittävästi resurssoituna tutkisi muun ohessa sitä, miten tulevaisuuden
vaihtoehtoja koskeva poliittinen deliberointi voitaisiin taata joko
olemassa olevissa instituutioissa ja niitä kehittämällä tai uusia instituutioita tai instituutioelementtejä käyttöön ottamalla sekä tarvittaessa
siihenastisista instituutioista tai instituutioelementeistä luopumalla.
Institutionaalisen virkamieslogiikan ja tieteen logiikan leikkausalueella (Kuvio 1, VL & TL) vallitsee analogisia ongelmia kuin
politiikan institutionaalisen logiikan ja tieteen logiikan kohdatessa,
mikäli virkamiehet toivovat asiantuntijatehtäviensä tueksi tieteeltä
vastauksia tepsivien keinojen valintaongelmiin. Sen sijaan mikäli virkamiehet saavat poliittiselta luottamushenkilöjohdoltaan tehtäväkseen
valmistella ja panna toimeen suoranaista deliberatiivista pohdintaa ja
edistää sen institutionaalisen perustan kehittämistä, vuorovaikutus
tieteen kanssa voi muodostua hedelmälliseksi, mikäli tieteen piirissä
esiintyy valmiuksia vastata haasteisiin. Koska virkamiehillä on vapaata harkintavaltaa ja virkamieskunta kokonaisuudessaan edustaa
jatkuvuutta dynaamisemmin muuttuvaan poliittiseen johtovaltaan
verrattuna, mainitun vuorovaikutuksen parantamista voidaan pitää
realistisena näköalana.
Myös kolmen tarkastellun logiikan (Kuvio 1, PL & VL & TL)
yhteiseltä leikkausalueelta voidaan paikantaa ongelmia. Politiikan
institutionaalisen logiikan mukainen ”ideaalityyppinen” deliberatiivinen punninta käsittää vain pienen murto-osan siitä toiminnasta,
jota tosiasiallisesti harjoitetaan vaaleilla valituissa instituutioissa tai
niiden luottamuksesta riippuvissa ylimmissä toimeenpanoelimissä.
Valtioneuvoston virkamiehistä vain pieni osa – vaikkakin monet
valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön, oikeusministeriön
ja muidenkin ministeriöiden virkamiehet – on tehtävissään taajaan
tekemisissä politiikan institutionaalisen logiikan mukaisen deliberoinnin toiminnallisen ja institutionaalisen valmistelun, toimeenpanon
ja tukemisen kanssa. Tieteen piirissä ei puolestaan välttämättä olla
vireästi paneutuneita deliberatiivisen poliittisen punninnan tilan-
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ne- tai instituutiokohtaisten edellytysten tutkimiseen ja suositusten
laadintaan tutkimustiedon pohjalta eikä tutkimustulosten muotoiluun
siten, että ne reilusti ”peluuttaisivat” toisiaan vastaan tulevaisuuteen
suuntautuvien toimintavaihtoehtojen vahvoja ja heikkoja puolia.
Politiikan ja hallinnon tutkija joutuu pohtimaan, missä määrin
hänen edustamillaan aloilla esiintyy valmiuksia tieteen logiikalle ominaista tieteen autonomiaa vaalien tutkia ja tutkimuksen perusteella
ottaa kantaa poliittisen deliberoinnin institutionaalisiin ja muihin
edellytyksiin sekä deliberoinnin ja sen instituutioiden laatuun yksittäistapauksissa. Sovellan jälleen kontrafaktuaalista päättelyä. Sen
nojalla Suomi ei ole maa, jossa politiikan, hallinnon ja lähiaiheiden
tutkijat olisivat erityisen intensiivisesti paneutuneet tutkimaan julkisia politiikkatoimia, niiden valmistelua, niiden instituutioita, niiden
toimeenpanoa ja niiden uudistamista. Maan alueellisesti vahvasti
hajautunut yliopistoverkko ei paikkasidonnaisuutta murtavan tietoja viestintätekniikan edistysaskeleista huolimatta ole omiaan sallimaan useimpien politiikan ja hallinnon tutkijoiden henkilökohtaisia
kontakteja valtioneuvostoon, eduskuntaan tai useimpien kuntien
päätöksentekoon ja hallintoon. Politiikan ja hallinnon tutkijoiden ei
sen enempää voida havaita sankoin joukoin rekrytoituneen politiikkatoimia koskeneiden uudistusten ja arviointien asiantuntijoiksi tai
kriittisten poliittisten tahojen käyttämiksi ”vasta-asiantuntijoiksi”.
Kahdessa eri yhteydessä olen joutunut päättelemään, että tuloksiltaan globaalisti referoitujen aikakausjulkaisujen kautta levinnyt
Suomen politiikan ja hallinnon tutkijoiden harjoittama politiikkatointen tutkimus (englanniksi esim. ”policy analysis”, ”policy research” ja
”policy studies”) on jäänyt verrattain vähäiseksi (Ahonen, 2014a, b).
Osasyyksi tilanteeseen arvioin sen, että aihepiiri sijoittuu politiikan ja
hallinnon tutkimuksen väliselle raja-alueelle eivätkä etenemiskriteerit
tieteellisellä uralla tue asemoitumista sen piiriin.
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Loppupohdintaa normatiivisine päätelmineen
Olen laatinut tämän artikkelin lähtökohtanani väittämä, ettei politiikkaa ja hallintoa koskeva sinänsä runsas tieto ole kunnolla hallinnassa
oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan sen enempää kuin noiden kohteiden itsensä piirissä kuin muuallakaan. Luonnehtimieni ongelmien
selvittelemiseksi olen tutkinut ”politiikan institutionaalista logiikkaa”,
”institutionaalista virkamieslogiikkaa” ja ”tieteen institutionaalista
logiikkaa” sekä noiden kolmen logiikan suhteita. Ensimmäiselle logiikoista olennaisimpana piirteenä olen tutkinut tulevan toiminnan
vaihtoehtoja sekä sinänsä että suhteessa toisiinsa koskevaa puntarointia,
”deliberointia”. Toisen logiikan keskiöön olen sijoittanut muodollisen
sekä legaalisen että taloudellisen ”rationaalisuuden” ja kolmannen
logiikan ytimeen olen paikantanut tieteenharjoituksen monitasoisen
”autonomian”. Kolmen logiikan keskinäisiä suhteista koskevassa artikkelini jaksossa olen itse asiassa tarkastellut nimenomaan sitä, miten
sovittaa keskenään yhteen nuo kolme toisistaan eroavaa institutionaalisen logiikan ydinperiaatetta. Tietynlaisina ”ideaalityyppeinä” Max
Weberin tapaan kukin kolmesta institutionaalisesta logiikasta ja niiden
suhteita koskeva tarkasteluni on tarkoitettu taustoittamaan mutta ei
suinkaan korvaamaan konkreettisia tarkasteluja, jotka kohdistuvat
niihin moninaisiin hybridimuotoihin, joissa kukin logiikka reaalisessa
konkreettisessa maailmassa esiintyy.
Päätän artikkelini normatiivisiin toiveisiin. Ensimmäinen niistä
on se, että kansan valitsemat poliittiset luottamushenkilöt tuntisivat
kiinnostusta politiikan institutionaaliseen logiikkaan, sen instituutioihin ja niiden toiminnan parantamiseen. Toisena toivomuksenani esitän
sen, että myös kansan valitsemille luottamushenkilöille vastuulliset
poliittiset toimeenpanijat kohdistaisivat politiikan institutionaaliseen
logiikkaan kiinnostustaan. Kolmanneksi toivon, että virkamiehet
rohkaisisivat luottamushenkilöitä ja näille poliittisesti vastuunalaisia
toimeenpanovallan käyttäjiä antamaan politiikan institutionaaliselle
logiikalle sen tarvitseman huomion. Neljänneksi toivon, että luottamushenkilöt ja toimeenpanovallan käyttäjät sallisivat virkamiehille
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luonnehtimani roolin. Viidenneksi esitän, että politiikan institutionaalisen logiikan ja institutionaalisen virkamieslogiikan vaikutuspiirissä
kompromisseitta tunnustettaisiin tieteelle ominainen, monipuolisesti
autonomiaa korostava institutionaalinen logiikka. Kuudenneksi toivon, että me Suomen politiikan ja hallinnon tutkijat aktivoituisimme
analysoimaan tutkimuskohteitamme ottaen huomioon niiden kannalta
relevantin poliittisen institutionaalisen logiikan ja institutionaalisen
virkamieslogiikan sekä saattamaan vastaavia tutkimuksiamme kansainvälisen yleisön saataviin referoiduilla julkaisuareenoilla.
Hallinnon tutkimuksen uudemmista klassikkokirjoittajista Aaron
Wildavsky tähdensi aikanaan, että tutkijoiden tehtävänä on “puhua
totta vallalle” (Wildavsky, 1987). On tuskin sattuma, että teoksen
varsinaisena aiheena on politiikkatointen analyysi. Tuota totuutta
ei lausuta julki, jos lausujilta puuttuu rohkeutta ja ellei heitä siihen
kannusteta, saati ellei sitä heille kunnolla sallita.
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Jari Kaivo-oja

SOPEUTUVA ENNAKOINTIMALLI
VALTIONHALLINNON PITKÄN AIKAVÄLIN
ENNAKOINNIN TYÖVÄLINEENÄ

Johdanto
Euroopassa on kehitetty ennakointitutkimusta voimakkaasti viime
vuosina. Monia uusia johtamisinnovaatioita on esitelty ja testattu,
samoin on pyritty luomaan sovellutuskelpoisia ennakointimalleja
paikallishallinnon ja valtionhallinnon tarpeisiin. Eräs tällainen malli
on sopeutuva ennakointimalli (Adaptive Foresight Model, AFM).
Tämä ennakointimalli soveltuu erityisesti valtion projektiportfolion
hallintaan ja sen ennakointiin eri ministeriöissä. AF-mallia voidaan
myös käyttää alueellisessa ennakointitoiminnassa. Mallia voidaan
myös hyödyntää innovaatiopolitiikan suunnittelussa ja ohjauksessa (Havas, Schartinger & Weber 2010, Weber 2006, Kaivo-oja &
Laitinen 2007). AF-mallissa yhdistyvät monet johtamistekniikat ja
tavoitteellista johtamista koskeva perustarpeiden huomioiminen. Se
palvelee erityisesti systeemistä ajattelua (Rossi; Freeman & Lipsey
1999; Elzen, Geels & Green 2004; Saritas 2006; Kaivo-oja & Stenvall 2013). AF-mallia voidaan soveltaa osallistavan? ennakoinnin (ks.
Loveridge & Street 2005) osana, mutta sitä voidaan hyödyntää myös
strategisen ennakoinnin yhteydessä (Kuosa, 2012; Kaivo-oja 2014).
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AF-malli soveltuu siis sekä strategiseen ennakointitoimintaan
että osallistavaan ennakointitoimintaan. Kyseisen mallin pohjalta
eri sidosryhmät voivat pohtia hyväksi katsomaansa tulevaisuuden
projektiportfoliota pitkän aikavälin kehittämisprosessien yhteydessä.
Euroopassa mallia on hyödynnetty laajasti erilaisten julkisen
sektorin infrastruktuurihankkeiden yhteydessä. Tässä mielessä sopeutuvan ennakoinnin malli tarjoaa mielenkiintoisen työkalun sekä
projektipohjaiselle johtamiselle että laajempaan sektorikohtaiseen
johtamiseen julkishallinnossa.
Sopeutuvan ennakointimallin keskeisenä etuna on se, että se
mahdollistaa ”forecasting”-skenaarioiden (tilastopohjaisen, tieteellisen
ennakoinnin) ja ”backcasting”-skenaarioiden (tavoitetasopohjaisen ja
normatiivisen ennakoinnin) yhdistämisen (ks. Schnaars 1987; von
Reibnitz 1989; Höjer & Mattsson 2000; Holmberg & Robert 2000;
Lindgren & Bandhold 2003; Ralstom 2006; Phdungslip 2011; Bañuls
& Turoff 2011). Malli mahdollistaa myös strategisen ja visionäärisen
johtamisen suunnittelun (ks. Weisenfeld 2003; Harmaakorpi & Uotila
2006). Kolmantena merkittävänä etuna sopeutuvassa ennakointimallissa on se, että se tukee pitkien aikavälien osalta siirtymäjohtamisen
(transition management) toteuttamista (Schot & Geels 2008). Neljäntenä etuna on mallin kytkentä portfoliojohtamiseen (Markowitz
1959; Myers 1977; Schauer, 2007) ja mahdollisesti kuntien projektitoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen (vrt. Kaivo-oja & Laitinen
2007; Leponiemi ym. 2012).
Kuvassa 1 on esitetty ”forecasting”- ja ”backcasting”-skenaariot.
Suunniteltavat portfoliot voivat liittyä A- (nykytila), B1-, B2-, B3(”forecasting”-skenaariot), C1-, C2- ja C3-tiloihin (”backcasting”-skenaariot). Yleensä ”backcasting”-skenaariot ovat systeemisesti
arvioituna tavoitteellisempia kuin ”forecasting”-skenaariot. Näin ollen
projektiportfolion on palveltava paremmin tavoiteltavaa visiota kuin
”forecasting”-skenaarioiden tapauksessa.
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Kuvio 1. Tavoitetason saavuttaminen, ”forecasting”-skenaariot ja ”backcasting”-skenaariot.

Monet julkishallinnon kohtaamat haasteet ovat niin mittavia, että
niitä ei voi ratkaista yhden budjetointi- tai vaalikauden aikana. Tähän pidemmän aikavälin suunnittelutarpeeseen soveltuu sopeutuvan
ennakoinnin malli. Nyt kun voimme arvioida Suomessa olevamme
tavallista suuremmassa käännekohdassa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä, sopeutuva ennakointi tarjoaa lupaavan pidemmän
aikavälin johtamista palvelevan ennakointimetodologian.
Tässä artikkelissa esitellään sopeutuvan ennakointimallin taustakehitystyötä ja itse ennakointimallia. Mallia on testattu Suomessa mm.
Satakunnan ennakointihankeen pilottiworkshopissa, ja laajemmasta
maakunnallisesta hankkeesta on julkaistu yhteenvetoraportti (ks.
Kaivo-oja & Laitinen 2007).
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Sopeutuva ennakointimalli (Adaptive Foresight Model)
Tässä artikkelissa käsittelen erästä ennakointitoiminnan hyväksi tunnistettua mallia eli ns. sopeutuvan ennakoinnin mallia (Adaptive
Foresight Model, AFM-malli). Mallia on sovellettu ja kehitetty ensin
EU:n FANTASIE-hankkeessa ja Ruotsin kansallisessa ennakointiprojektissa ja myöhemmin ICTRANS-hankkeessa ja pohjoismaisessa
vetyenergiaennakointihankkeessa (ks. Eriksson ja Weber 2008). Metodologiaa on sovellettu monissa isoissa julkisen sektorin infrastruktuurihankkeissa ja valtion toimintojen tulevaisuusorientoituneessa
kehittämistoiminnassa.
Sopeutuvan ennakointimallin on joitakin rinnakkaismalleja kuten
(1) strategisen niche-johtamisen malli ja (2) siirtymäjohtamisen malli
(ks. Eriksson & Weber 2006, Eriksson & Weber 2008). Sopeutuvan
ennakoinnin mallin peruspiirteenä ovat jatkuva toimintaympäristön
monitorointi, tutkimusperusteisuus ja harkitut, tietoisesti tehtävät
sopeutumisprosessit toimintaympäristön muutoksiin.
AF-mallin keskeisenä lähtökohtana ei ole perinteinen ajatus
proaktiivisuudesta ja toimijoiden proaktiivisesta orientaatiosta vaan
(1) lisääntyneet tarpeet sopeutua toimintaympäristön muutokseen,
(2) interaktiivisen monitoroinnin idea, (3) ajatus oppimisprosessien
tärkeydestä kehittämistoiminnan yhteydessä, (4) osallistuminen suljettujen asiantuntijaprosessien sijaan sekä (5) asiakaskeskeisyyden ja
sitoutuneisuuden korostaminen ennakointitoiminnan yhteydessä.
(Eriksson & Weber 2008).
Sopeutuvan ennakoinnin mallin kehittelyssä ovat taustalla uudet
haasteet kuten se, että päätöksiä tehdään suunnittelun yhteydessä
eri aikajänteitä ajatellen, eikä päätöksiä tehdä siis pelkästään yhdelle
aikajänteelle kuten yleisesti virheellisesti usein ajatellaan. Moniaikajänteisyys on uusi haaste myös koko valtionhallinnolle ja sen piirissä
tapahtuvalle taloussuunnittelulle. Ison haasteen muodostaa myös se,
että vaihtoehdot (ja optiot projektiportfoliossa) voivat muuttua ajan
myötä ja että päätöksenteon eri vaihtoehdot on tunnistettava hyvissä
ajoin, ei viime tingassa. Sopeutuvan ennakoinnin mallissa pyritään
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huomioimaan erityyppiset päätöksentekotilanteet kuten kertaluonteiset ns. one-shot decisions -päätökset ja monia avoimia vaihtoehtoja
sisältävät ns. flexible options -päätöksentekotilanteet (Eriksson & Weber
2006 ja 2008).
Keskeistä sopeutuvan ennakointimallin käytössä on kysymys:
Mitkä ovat sellaisia pysyviä asioita, mitä voidaan säätää? Tässä mielessä
voidaankin tunnistaa päätöksentekotilanteita, joissa voidaan puhua
kestävyyteen tähtäävistä pitkän aikavälin valinnoista (ns. ”build to
last” -päätöksentekotilanteet) ja sopeutumista ja säätämistä edellyttäviin ”build to be changed” -päätöksentekotilanteisiin. Päätöksenteon
luonne ja tarve on tärkeä asia pohdittavaksi valtionhallinnon ennakointitoiminnassa.
Sopeutuvan ennakoinnin mallissa pyritään tietoisesti rakentamaan
uusien vaihtoehtojen ja skenaarioiden mukaista toiminta- ja projektiportfoliota. Tämä erottelu on tärkeää sitoutuneen, pitkän aikavälin
päätöksenteon ja ns. opportunistisemman, lyhyen aikavälin vaihtoehtojen valinnan erottamiseksi toisistaan. Sopeutuvan ennakointimallin
peruslähtökohtana on se perusidea, että päätöksenteossa on tehtävä
aina jossakin vaiheessa sitoutumista edellyttäviä pitkän aikavälin valintoja, jotka ovat luonteeltaan strategisia. Jossakin vaiheessa taas tarvitaan uusia kokeiluja ja esittelyprojekteja. AF-malli sisältääkin viime
aikoina paljon keskustelua herättäneen kokeilutalouden idean. On
tärkeää rakentaa myös valtiohallintoon mahdollisuuksia kokeiluihin
ja uusien toimintamallien testaamiseen.
Sopeutuvan ennakoinnin mallin perusideana on korostaa aktiivista sopeutumista uusiin toimintaympäristön muutoksiin. Tässä
ennakointimallissa lähtökohtana on myös se, että monet toimijat ovat
vaikuttamassa interaktiivisesti tuleviin kehittämisen lopputuloksiin,
minkä vuoksi tarvitaan osallistumista ja osallistamista toivottujen
lopputuloksien ennakoimiseksi ja aikaansaamiseksi. Ilman osallisuutta
päätöksentekoon ihmisiltä on usein turhaa odottaa aktiivista, innostunutta ja tehokasta toteutusta.
Ennakoivan suunnittelun ja toiminnan tulisi olla sopeutumiskykyistä toimintaa, koska toimintaympäristö on yleensä kompleksinen.
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Jäykillä ja byrokraattisilla toimintamalleilla muutoksista ei selvitä
ketterästi ja nopeasti. Tämä tosiasia tulisi ottaa tietoisesti huomioon
kaikessa ennakointitoiminnassa. Samoin tulisi ottaa huomioon se, että
epälineaarisuudet kehitysprosesseissa ovat yleisiä. Ihmiset olettavat
usein tahattomasti todellisuuden toimivan lineaarisesti. Raideajattelu
ei toimi epälineaarisessa toimintaympäristössä, vaikka ihmiset usein
toiveajatteluun nojautuen niin haluaisivat tapahtuvan.
AF-mallin perusolettamuksena on, että (1) tulevaisuutta sekä
luodaan että (2) siihen sopeudutaan samanaikaisesti. Nämä kaksi prosessia eivät ole erillisiä prosesseja, vaan toisiinsa linkittyneitä prosesseja.
Sopeutuvan ennakointimallin idea lähtee siitä laajemmasta tavoitteesta, että ennakointitoiminnalla haetaan tietoisesti vaikuttavuutta
ennakointitoiminnalle. Samoin ennakoinnin ja päätöksenteon välille
haetaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutuksellisia linkkejä (ks. kuva 2).
Sellainen ennakointitoiminta, joka ei sisällä tietoisesti rakennettua
yhteyttä päätöksentekoprosesseihin, jää yleensä vaikuttavuudeltaan
heikoksi ja hallinnollisesti ritualistiseksi prosessiksi.
AF-ennakointimallissa on esitetty myös selkeä taustakäsitys siitä,
että julkisen sektorin roolina on usein koordinoida ja mobilisoida resurssien käyttöä ja ennakoinnin hyödyntämistä päätöksentekotilanteissa. Hallinnollisten toimintatapojen tulisi tukea resurssimobilisaatiota
suhteessa parhaimpiin optioihin.
Eri toimijoilla esiintyy aina (1) epävarmuutta relevantista toimintaympäristöstä, (2) epävarmuutta päätöksistä, jotka vaikuttavat
suunnittelussa, ja myös (3) epävarmuutta eri toimijoiden omaksumista
arvoista ja intresseistä. Yleensä isot epäonnistumiset suunnittelussa
liittyvät tällaisiin epävarmuustekijöihin ja niiden epäonnistuneeseen
arviointiin (ks. Hall, 1980). Ennakoinnin tehtävänä onkin omalta
osaltaan vähentää näitä epävarmuustekijöitä, tai ainakin paremmin
auttaa hallitsemaan niitä aktiivisella sidosryhmien dialogilla ja keskustelulla tulevaisuudesta.
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Toimija 3

PÄÄTÖKSENTEKO JA

Toimija 4
Toimija X

ENNAKOINTITOIMINTA

Toimija 2

PÄÄTÖKSENTEKOTILANTEET:
TEHTÄVÄT
MUUTOKSET

Toimija 1

ENNAKOINNIN
KAUTTA

Kuvio 2. Sopeutuvan ennakoinnin mallin perusidea: Ennakoinnin tietoinen
linkittäminen päätöksentekoprosessiin.

Sopeutuvan ennakointimallin vaiheet
Sopeutuvan ennakointimallin vaiheet ovat seuraavia:
1. Alkuanalyysi- ja katsausvaihe;
2. Laaditaan eksploratiiviset viiteskenaariot toimintaympäristöstä/
aiheesta;
3. Tehdään eksploratiivisten (”forecasting”-skenaariot) viiteskenaarioiden tarkentaminen;
4. Kollektiivisten visioiden ja tavoitteiden laatiminen ja esittäminen;
5. Haasteiden tunnistaminen liittyen eri viiteskenaarioihin;
6. Kollektiivisten toimintaurien tunnistaminen (”backcasting”-skenaariot);
7. Kollektiivisten strategioiden ja optioiden tunnistaminen (portfolio-analyysi);
8. Yksittäisten tavoitteiden, roolien ja optioiden tunnistaminen;
9. Yksittäisten strategioiden tunnistaminen; sekä
10. Toteutusvaihe ja koordinaatio.
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Sopeutuvan ennakointimallin sisältämä prosessi on siis kokonaisuudessaan 10 erilaista työvaihetta sisältävä (Ks. kuva 2, vrt. Eriksson &
Weber 2008). Eri vaiheet ovat kuitenkin joustavasti linkitettävissä
toisiinsa. Sopeutuva ennakointimalli soveltuu hyvin ohjelmallisen aluesuunnittelun ja -yhteiskuntapolitiikan ennakointimalliksi. Ohjelmat
ovat tapa organisoida eri projektien välistä yhteistyötä. (ks. esim. Haveri 1995). Laadukkaan ennakoinnin avulla ohjelmien uskottavuutta
ja tehokkuutta eri alueilla ja toimialoilla (esimerkiksi ministeriöissä
ja ministeriöiden välillä) voidaan parantaa. Jos projektien arviointi
tehdään epäyhtenäisin perustein, se tietysti lisää riskejä tehokkaasti
toimivasta projektiportfoliosta.

Kuvio 3. Sopeutuva ennakointimalli (AF-malli).
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Seuraavaksi tarkastelemme AF-mallin eri vaihteita yksityiskohtaisemmin.
VAIHE 1: ALKUANALYYSI- JA KATSAUSVAIHE

Ensimmäisessä alkuanalyysi- ja katsausvaiheessa tehdään ennakoinnin
aihepiirin huolellinen ja ongelmakeskeinen täsmentäminen ja tuotetaan taustatiedot ja analyysit ennakointihankkeelle. Käytännössä
tämä voi tapahtua esimerkiksi taustahaastatteluiden ja Delfoi-asiantuntijakyselyn avulla, jossa eri sidosryhmien edustajia haastatellaan
täsmennetyistä ennakointiteemoista. Ns. ”Back Office” -työprosessi
on myös mahdollinen ja hyvin tyypillinen toimintatapa ennakoinnin
alkuvaiheessa. Tavoitteena ensimmäisessä alkuvaiheessa on luoda
analyyttiset perusviitekehykset hankkeelle samoin kuin täsmentää
keskeisiä teemoja ja analysoitavia asioita ennakointiprojektissa: Pääkysymyksenä alkuvaiheen AFM -ennakoinnille voi olla esimerkiksi:
Toimijat (keitä on mukana ennakointiprosessissa?),
 päätöksentekoprosessit (mihin päätöksentekoprosesseihin tuotetaan

ennakointiaineistoa?),
 vuorovaikutussuhteet (mitä eri verkostoja on mukana ennakoin-

tiprosessissa?),
 organisaatio- ja instituutiorakenteet (miten ne huomioidaan prosessissa?),
 saatavilla oleva sosio-ekonominen tietopohja kaikille toimijoille
(miten ennakointitietoja hallitaan ja kootaan? Miten integroitu
tiedonhallinta hoidetaan?) ja
 systeemidynamiikka arvioitavan asian osalta (mikä on systeemikuvaus?).

Nämä luetellut asiat on hoidettava kuntoon ja raportoitava vaiheessa 1.
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VAIHE 2: EKSPLORATIIVISET VIITESKENAARIOT

Sopeutuvan ennakoinnin toisessa vaiheessa määritellään eksploratiiviset viiteskenaariot toimintaympäristöstä ja itse ennakoitavasta
aiheesta. Tässä vaiheessa voidaan toteuttaa pienimuotoinen asiantuntija-workshop, jossa laaditaan eteenpäin (eli ”forecasting”- skenaariot)
suuntautuvat skenaariot. Jotta ”forecasting”-skenaariot voidaan laatia,
täytyy toimintaa ohjaavat ”driver”-tekijät tunnistaa ja saavuttaa yhteinen käsitys niistä. Vaiheessa 2 ns. ”driver”-tekijöiden osalta laaditaan
strategisen toteutuksen kannalta relevantteja, uskottavia ja mahdollisia skenaarioita (nykytila, tuleva kehitysprosessi ja lopputulema
skenaariossa). Erityisen tärkeää on pyrkiä siihen, että skenaariot ovat
haasteellisia, ja todella tuoda uusia strategisia näkökohtia tarkasteluun
tulevaisuudesta. Tärkeätä on myös pyrkiä siihen, että ei haeta ja esitetä
liiallisesti pelkästään ns. hyviä ja pahoja (mustavalkoisia) skenaarioita.
VAIHE 3: EKSPLORATIIVISTEN VIITESKENAARIOIDEN TARKENTAMINEN

Vaiheessa 3 ns. eksploratiiviset viiteskenaariot tarkennetaan. Se tapahtuu siten, että syvennetään vaiheen 2 skenaariotyöskentelyä ja
tarkennetaan tarpeen mukaan tehtyjä skenaarioanalyysejä. Lisäksi
voidaan lisätä jokin tärkeä skenaario, joka puuttuu aikaisemmasta
tarkastelusta. Tämä vaihe voidaan toteuttaa pienessä workshopissa
tai back-office työskentelyn avulla. Tässä vaiheessa voidaan käyttää
myös esim. yksinkertaisia simulointimalleja, tai täsmentää skenaarioita
roolipelin avulla.
VAIHE 4: KOLLEKTIIVISTEN VISIOIDEN JA TAVOITTEIDEN LAATIMINEN
JA ESITTÄMINEN

Vaiheessa 4 tuotetaan kollektiivisia yhteisiä visioita ja laaditaan ja esitetään tavoitteet. Tässä neljännessä vaiheessa on tärkeää päämäärien ja
arvojen täsmentäminen eri sidosryhmien osalta. Vaiheen 4 tuloksena
tulisi projektin päätavoitteen ja siihen liittyvien visioiden täsmentyä
työprosessiin osallistuvien piirissä.
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Vaiheessa 4 listataan keskeiset visiot ja päämäärät ja mietitään
laadittujen skenaarioiden yhteyttä visioihin ja päämääriin. Vision tulisi
olla huolella pohdittu ja motivoitu, koska se on aina resurssimagneetti
eri toimijoille ja toimijaverkostoille.
Jos visiot eivät ole houkuttelevia ja motivoivia toimijoiden näkökulmasta, ne todennäköisesti jäävät toteutumatta. Siksi keskustelut
vision sisällöstä ennakoinnin yhteydessä ovat ensiarvoisen tärkeitä.
VAIHE 5: HAASTEIDEN TUNNISTAMINEN LIITTYEN ERI VIITESKENAARIOIHIN

Vaiheessa 5 tapahtuu haasteiden tunnistaminen liittyen eri viiteskenaarioihin. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että listataan merkittävimmät strategiset haasteet liittyen kunkin skenaarion toteutumiseen
kunkin skenaarion etenemisen eri vaiheissa. Tässä vaiheessa olisi hyvä
tehdä myös ns. SWOT-analyysi, jossa uhkat ja mahdollisuudet, jotka
liittyvät kunkin skenaarion toteutumiseen, määrittelevät haasteita.
Useinhan SWOT-analyysejä tehdään vain organisaation päästrategiaan liittyen, mutta skenaarioihin kytkeytyvien SWOT-analyysien
tekemisen avulla riskien hallinta paranee toiminnan suunnittelussa.
Sopeutuvan ennakoinnin vaiheessa 5 arvioidaan, kuka toimija vastaa
pääosin haasteista (tai haasteisiin vastaamisesta) erilaisissa skenaarioissa.
Vaihe 5 voi alkaa jo vaiheessa 2 tai 3 eli se voidaan toteuttaa joustavasti
ja samanaikaisesti vaiheiden 2–3 kanssa.
VAIHE 6: KOLLEKTIIVISTEN TOIMINTAURIEN TUNNISTAMINEN
(BACKCASTING-SKENAARIOT)

Vaiheessa 6 tapahtuu kollektiivisten toimintaurien tunnistaminen
eli laaditaan ”backcasting”-skenaariot tavoitteista ja visioista käsin.
Vaiheen 6 tavoitteena on myös ns. taitekohtien tunnistaminen eri
skenaarioiden osalta.
Vaiheessa 6 on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota sellaisten
yllättävien muutostekijöiden arviointiin, jotka voivat muuttaa jo
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tehtyä aikaisempaa skenaarioanalyysia. Määrällisesti orientoituneiden ennakointihankkeiden yhteydessä on tärkeää myös tunnistaa ns.
varoitusindikaattorit ja niiden muutokset.
Vaiheessa 6 tapahtuu myös päätöksenteon avainalueiden määrittely eli täsmennetään se, mitä tärkeitä päätöksiä tarvitaan skenaarioiden
osalta. Samalla testataan skenaarioiden uskottavuutta tavoitteista ja
päämääristä käsin arvioiden.
VAIHE 7: KOLLEKTIIVISTEN STRATEGIOIDEN JA OPTIOIDEN TUNNISTAMINEN (PORTFOLIO ANALYYSI)

Vaihe 7 liittyy jo suoraan ennakointiin nojautuvaan päätöksentekoon.
Tässä vaiheessa tapahtuu kollektiivisten strategioiden ja optioiden
tunnistaminen eli voidaan tehdä eri vaihtoehtoja käsittelevä portfolioanalyysi. Tärkeää on määritellä huolella ne teknologiat, politiikat,
toiminnot ja resurssit, joita tarvitaan päämäärien toteuttamiseksi.
Portfolioanalyysissä listataan käynnissä olevat keskeiset hankkeet,
samoin kuin listataan vision toteuttamiseen tarvittavat mahdolliset
vaihtoehtoiset ideat, innovaatiot ja projektit.
Portfolioanalyysissä päättäjille kerrotaan, mistä ratkaisut koostuvat tulevaisuudessa. Samalla luodaan kokonaiskuva tulevasta mahdollisesta hankekokonaisuudesta tietoisesti. Samalla voidaan esittää
elinkaarianalyysit projektien osalta käyttäen perinteistä portfolioanalyysiä (ks. esim. Copeland ja Antikarov 2003, Könnölä ym. 2009).
Tarvittaessa päätöksentekoa palvelevien reaalioptioiden suunnittelun
osalta voidaan käyttää hyvinkin sofistikoituja teknisiä portfoliosuunnittelun menetelmiä.
Yleensä tietysti kannattaa ”suodattaa” projektien joukosta ensiksi
mahdolliset ja toivottavat hankkeet. Se tapahtuu toivottavuus-toteuttamiskelpoisuusanalyysin avulla (ks. kuva 4: suodatus 1).
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Kuvio 4. Toivottavuus-toteuttamiskelpoisuus-analyysi portfolioanalyysin
yhteydessä.

Tämän jälkeen mahdollisiksi ja toivottaviksi katsotut projektit arvioidaan tavoitteellisuus-resurssi-analyysin kautta. Tämä analyysi sisältää
kustannus-hyöty-analyysin tyyppisen tarkastelun projektien valinnan
osalta (ks. Boardman ym. 2001; Australian Government 2006; Boardman 2006). Tavoitteellisuus voidaan asiana liittää projektista saatavaan
hyötyyn. Jos ollaan tarkkoja, voidaan näitä asioita arvioida myös erikseen. Lopputuloksena suunnittelijoilla tulisi olla valikoima korkean
hyöty tai tavoitteellisuus/kustannus-tason (järkevän tavoitteellisista)
omaavista projekteista, jotka jakaantuvat kahteen eri projektiryhmään:
(1) tavoitteelliset, erittäin korkean kustannus tai tavoitteellisuus/
hyöty-tason projektit ja (2) strategisiksi, mutta välttämättömiksi arvioidut kohtuullisen korkean kustannus tai tavoitteellisuus/hyöty-tason
projektit. Vältettäviä projekteja ja rutiinitasoisia projekteja ei tulisi
juurikaan valita korkean tavoitteellisuustason mukaiseen portfolioon
(ks. kuva 5: suodatus 2).
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Kuvio 5. Resurssi-tavoitteellisuustasoanalyysi portfolioanalyysin yhteydessä.

Kuvassa 6 on esitetty riskitaso-strateginen tärkeystaso-analyysi (kuva
6: suodatus 3). Tämä arviointi tuottaa lisätietoa projektiportfolion
riskeistä ja strategisista tärkeysjärjestyksistä. Helpointa usein on tietysti
valita alhaisen riskitason strategisesti tärkeiksi todettuja projekteja
projektiportfolioon. Käytännössä projektiportfoliossa olisi syytä olla
myös korkean riskitason strategisesti tärkeiksi tunnistettuja projekteja.
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Kuvio 6. Riskitaso- ja strateginen tärkeystasoarviointi portfolionanalyysissä.

Nämä kolme yleensä asiantuntijaevaluointeihin (projektimassan suodatukseen) perustuvaa analyysiä auttavat tunnistamaan mielekkäitä
suunniteltavia projektiportfoliokokonaisuuksia, jotka palvelevat järkeviksi koettuja visioita, skenaarioita ja harkittuja strategisia valintoja.
Nämä kolme arviointia sisältävät: (1) toivottavuusanalyysin (desirability analysis), (2) toteuttamiskelpoisuusananalyysin (feasibility analysis),
(3) tavoitteellisuusanalyysin (ambience analysis tai vaihtoehtoisesti
Cost Benefit Analysis, CBA), (4) resurssianalyysin, (5) riskianalyysin
(risk analysis) ja (6) strategisen tärkeysanalyysin (strategic importance
analysis).
Parhailla projektiportfolioilla ovat nämä eri esitetyt arviotasot
parhaita mahdollisia kaikkien tarjolla olevien projektien suodatuksen
jälkeen. Lukuisista mahdollisista projekteista voidaan näiden kolmen
perusarvioinnin avulla suodattaa paras mahdollinen projektiportfolio.
Toki on syytä muistaa mahdollisten intressiristiriitojen olemassaolo
(ks. AF-mallin vaihe 8). Arvioinnin voi suorittaa joko suppea tai laaja
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asiantuntijaraati esimerkiksi Delfoi-tutkimuksen pohjalta (ks. Turoff
1975; Kaivo-oja & Kuusi 1997; Kuusi 1999; Rikkonen, Kaivo-oja &
Aakkula 2006a ja 2006b; Myllylä & Kaivo-oja 2014). Päätöksentekijöiden arvovalinnoista (poliittiset intressit ja prioriteetit) riippuen eri
arviointikriteerien painoarvo voi tietysti olla erilainen. Lähtökohtana
visiot ja toivottavat skenaariourat ovat tietysti eräs selkeä tapa ohjata
projektiportfoliota koskevaa pitkäjänteistä päätöksentekoa johdonmukaisemmaksi. Se on keskeinen lähtökohtana AF-mallissa.
VAIHE 8: YKSITTÄISTEN TAVOITTEIDEN, ROOLIEN JA OPTIOIDEN
TUNNISTAMINEN

Vaiheessa 8 tehdään yksittäisten tavoitteiden, roolien ja optioiden
tunnistaminen. Tämä tapahtuu käytännössä siten, että mietitään eri
toimijoiden rooleja, tavoitteita ja optioita eri skenaarioissa. Samalla eri
toimijoille mietitään omat roolinsa eri skenaarioissa. Tässä vaiheessa
perinteinen sidosryhmäanalyysi (stakeholder analysis) voi olla avuksi, koska sen pohjalta voidaan tehdä hyvin argumentoitu tehtävien
toteutuksen roolitus tulevassa suunnitellussa strategisessa prosessissa.
Tässä vaiheessa 8 voidaan hyödyntää myös Störmer ym:n (2009)
esittämää toivottavuus- ja konfliktianalyysiä (ks. kuva 7).
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Kuvio 7. Toivottavuus- ja konfliktianalyysi optioiden valinnan, tavoitteiden
ja optioiden valinnan yhteydessä (modifioitu, Störmer ym. 2009, 1155).

Toivottavuus- ja konfliktianalyysi helpottaa suunnittelijoita hallitsemaan yleensä poliittisiin prosesseihin liittyviä hyvinkin mahdollisia
konflikteja ja riskejä. Projektiportfolion valinnassa ei voida yleensä
välttää erilaisten intressien käsittelyä ja arvokeskustelua (ts. toivottavuuskeskustelua). Toivottavien intressivalintojen tulisi tapahtua
kuitenkin läpinäkyvästi ja suunnitelmallisesti.
VAIHE 9: YKSITTÄISTEN STRATEGIOIDEN TUNNISTAMINEN

Vaihe 9 on vaiheeseen 8 läheisesti liittyvä vaihe, jossa tunnistetaan
yksittäiset strategiat. Tässäkin vaiheessa mietitään eri toimijoiden
rooleja, tavoitteita ja optioita eri skenaarioissa. Samalla eri toimijoille
mietitään omat roolinsa eri skenaarioissa. Samoin kuin vaiheessa 8,
tässäkin vaiheessa sidosryhmiä koskeva ”stakeholder”-analyysi voi aut-
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taa järkevän strategian laadinnassa toteutuksen tulevan roolittamisen
osalta (ks. esim. Yang 2013).
Vaiheessa 9 voidaan vielä tehdä eri toimijoille omat räätälöidyt
portfoliot ja tarkemmat toimijakohtaiset strategiat. Samalla eri toimijoiden strategisen yhteistyön alueet täsmennetään.
VAIHE 10: TOTEUTUSVAIHE JA KOORDINAATIO

Sopeutuvan ennakoinnin viimeinen vaihe on toteutusvaihe ja koordinaatio, jossa:





strategian mukainen toiminta käynnistyy,
pääportfoliot täsmennetään,
koordinaatiotoimista päätetään,
sovitaan puolen vuoden tai vuoden välisestä koordinaatiokokouksesta,
 päätetään oppimisprosessien edistämisestä ja luodaan omat palautejärjestelmät ennakointihankkeen kokonaisuuksille.

Sopeutuvan ennakoinnin mallissa on tärkeää se ajatus, että ennakoinnin avulla tietoisesti pyritään vastaamaan selkeästi määriteltyihin
tulevaisuuden haasteisiin. Usein ennakoinnin yhteydessä ei käytetä
tarpeeksi aikaa tavoitteiden pohdiskeluun ja niiden määrittelyyn.
Vaiheittaisesti etenevä joustavan ennakoinnin malli tietyllä tavalla
pakottaa ennakoinnin toteuttajat miettimään ennakointitoimintaan
liittyviä ongelmia ja tavoitteita huolella. On todella tärkeää asettaa
huolellisesti täsmällisiä tavoitteita ennakointiprosessille ja sen lopputuloksille. Toisaalta on tärkeää ymmärtää ennakoinnin rajoitteet
erimerkiksi resurssien osalta. Tämän asian johtaminen ja hallinta tapahtuu portfolioanalyysin avulla AF-mallin mukaisessa suunnittelussa.
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Ennakointitoiminnan integrointi, tehtävät ja haasteet
sopeutuvan ennakointitoiminnan yhteydessä
Ennakoinnin avulla ei voida ratkaista kaikkia maailman ongelmia yhtä
aikaa, mutta sen avulla voidaan ratkaista riittävän hyvin täsmennettyjä
ongelmia ja luoda hyvin perusteltuja visioita toimijoiden tulevaisuuden
toiminnan perustaksi.
Erityisen tärkeää on, että ennakointitoiminnan avulla (1) määritellään alueellisesti tarvittavia ja toimialoittaisia kehittämis- ja tutkimusohjelmia, (2) määritellään strategisia prioriteetteja, (3) avustetaan
rahoituksen suunnittelussa ja kohdentamisessa, (4) luodaan perusteluja infrastruktuuri-investointien kohdentamiselle, (5) tuotetaan
strategisten suunnitelmien perusteluja ja sisältöjä, (6) ennakoidaan
uusia koulutus- ja tutkimustarpeita, (7) tehdään palvelututkimusta
poliittisen päätöksenteon ja taloussuunnittelun tueksi, (8) kehitellään
kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä ja toimintamalleja, (9) valmistaudutaan kehittämään uusia tuotteita ja palveluja uusille markkinoille,
(10) huomioidaan ikärakenteen tulevat muutokset alueella, (11) tuetaan maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelua, (12) varaudutaan
tietoisesti hyödyntämään uusia ideoita ja innovaatioita.
Tämäntyyppiset hyvin käytännönläheiset asiat on syytä integroida
osaksi ennakointitoimintaa ja yhteiskuntasuunnittelua. Ennakointi
palvelee aina hyvää suunnittelua, mutta ennakointi ei ole pelkästään
suunnittelua. Kyse ei ole puhtaasta akateemisesta tutkimuksesta,
vaan ennakointi palvelee joustavaa suunnittelua eri yhteyksissä ja eri
tahoilla. Ennakointi on pragmaattista eli prosessin täytyy olla selkeä
ja ymmärrettävä eri toimijoiden näkökulmasta. Verkostoituminen
on tärkeä osa ennakointiprosessia ja siksi eri toimijoiden osallistaminen eri prosesseihin on hyvin tärkeää. Ennakointitoiminnassa usein
käytetään monia eri tutkimus- ja ennakointimenetelmiä samassa
prosessissa, siksi prosessit on suunniteltava riittävän joustaviksi ja
vuorovaikutusta sisältäviksi.
Sopeutuvan ennakointimallin perusoletukset ovat seuraavat:
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Toimintaympäristössä on lukuisia epävarmuustekijöitä.
Toimintaympäristö on kompleksinen.
Toimijat ovat monimutkaisessa interaktiivisessa vuorovaiku
tuksessa.
Päätöksentekijät täytyy tietoisesti kytkeä mukaan ennakointi
prosessien hyödyntämiseen.

Perusongelmina ennakoinnissa ovat seuraavat asiat:







Ylioptimistisuus resurssimobilisaation osalta ja innovaatioiden/
ideoiden käytännön toteutuksen helppouden osalta;
Liika yksinkertaistaminen, ei nähdä toimintaympäristön ja
verkostojen kompleksisuutta tarpeeksi hyvin;
Yksinkertaiset olettamukset teknologisen ja muun kehityksen
lineaarisuudesta;
Käytetään vain joko eksploratiivista (nykyisyydestä tulevaisuuteen) tai normatiivista (tulevasta nykyisyyteen) ennakointimenetelmää;
Osallistumisen ohuus ennakointiprosessien yhteydessä.

Ennakoinnin yhteydessä ei voi liikaa korostaa toimijoiden osallistumisen merkitystä, koska yhteiskunnassa yhä enemmän edellytetään
osallistumista, jotta ennakoinnin tuloksiin voidaan sitoutua. Toisaalta
on kritisoitu eri tavoin liiallista asiantuntijakeskeisyyttä yhteiskunnallisten suunnitteluprosessien yhteydessä. Lisäksi eettisten kysymysten
merkitys on kasvanut globalisaation lieveilmiöiden lisääntyessä. Toimintaympäristöjen muutoksen vuoksi riskeistä ja mahdollisuuksista
täytyy neuvotella laajemmin kuin aikaisemmin. Tämä taas edellyttää
läpinäkyvyyttä yhteiskunnallisilta prosesseilta.
Ennakointitoiminnassa painopiste on siirtynyt ennustamisesta
ja kontrollista tulevaisuuden avoimempaan muotoilemiseen. Usein
osallistumisprosessin tulokset ovat yhtä tärkeitä kuin muut lopputulokset. Ennakoinnissa on erittäin tärkeää myös poliittisten päätöksentekijöiden laaja ja perusteellinen informointi strategisesti tärkeistä
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asioista. Tämä edellyttää käytännössä tietoista erilaisten verkostojen
rakentamista ja intressiryhmien tunnistamista asioiden toteuttamiseksi
käytännössä. Lisäksi aluekehittämisen yhteydessä tarvitaan taitojen
ja kompetenssien kehittämistä tulevista haasteista selviämiseksi ja
kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ennakoinnin yleisenä tehtävänä on
järkevien ja perustelujen strategisten visioiden tuottaminen päätöksenteon jäntevöittämiseksi sekä laajempi resurssien yhteen kokoaminen.

Yhteenveto
Yhteenvetona ennakoivan suunnittelun osalta voidaan todeta, että
sopeutuva ennakointi on systemaattista ja osallistavaa toimintaa, jolla
pyritään tulevaisuustiedon integroituun arviointiin ja hyödyntämiseen.
Tässä artikkelissa tämä AF-malli, Sopeutuvan ennakoinnin malli on eri
vaiheineen esitelty ja täydennetty ns. suodatinmalleilla, joita voidaan
käyttää arvioitaessa systemaattisesti eri toimijoiden projektiportfolioita.
Ennakoinnin yhteydessä on tärkeää yhteisten visioiden luominen
toimijoille tulevaisuuden toivottavista päämääristä ja tavoitteista. Sopeutuvan ennakoinnin tavoitteena on yhteisten tarvittavien toimenpiteiden tekeminen ja selkeä päätöksenteko, joka perustuu ennakointiin.
Sopeutuva ennakointi perustuu tietoiseen tieteen ja teknologian
uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Perusideana on, että ennakointiprosessin täytyy olla selkeä, osallistava ja ymmärrettävä ja
sen täytyy perustua verkostoitumiseen ja palvella päätöksentekoa eri
yhteyksissä. AF-malli täyttää nämä laadukkaan ennakoinnin peruskriteerit. On selvää, että Suomessa mallin soveltaminen erilaisissa organisaatioissa ja yhteyksissä vaatii soveltavaa tutkimusta ja T&K-tyyppistä
kehitystyötä.
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Maijaliisa Junnila & Sakari Hänninen

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN
ENNAKKOARVIOINTI
CASE – SOTE-UUDISTUS

Johdanto
Kehityksestä Euroopan yhteisössä
Vaikutusarvioinnin kehittämisvaatimusten taustalla on 1980-luvulta
lähtien ollut paine kehittää ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointia. Ympäristövaikutuksia koskevat arvioinnit laajentuivat vähitellen
terveysvaikutusten arviointiin, sosiaalisten vaikutusten arviointiin ja
myöhemmin edellisiä yhdistävään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointiin. Vuosituhannen lopulla sekä YK:ssa (Sosiaalisen kehityksen toimikunta ja WHO) että EU:ssa lisääntyi tarve lainsäädännön
vaikutusten arvioinnin kehittämiseen.
Euroopan komissio otti vaikutusten ennakkoarvioinnin (ex ante
impact assessment) virallisesti osaksi poliittista päätöksentekoa vuonna
2002. Vaikutusten ennakkoarviointi määriteltiin tuolloin ”sovituksi
käytännöksi siitä, miten uuden politiikan mahdolliset vaikutukset
arvioidaan ennen toimeenpanoa”. Aloitteen taustalla oli Euroopan
komission käynnistämä kestävän kehityksen strategiatyö ja paremman
säätelyn (Better Regulation) toimintaohjelma. Euroopan komissiossa
on samanaikaisesti kehitetty useita erillisiä vaikutusten arviointikäy-
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täntöjä, kuten jo vuonna 1985 käynnistynyt ympäristön vaikutusten
arviointi (EIA) (täydennetty 1997) ja vuonna 2001 käynnistynyt
strateginen ympäristön arviointi (SEA).
Viime vuosina poliittisten päätösten yhteydessä tehtävä sosiaalisten vaikutusten ennakkoarviointi (ex ante social impact assessment,
ex ante SIA) on noussut Euroopan komissiossa yhä tärkeämmäksi.
Sosiaalisia vaikutuksia ennakoivien arviointien tärkeyttä on korostettu
erityisesti Euroopan komission avoimen koordinaation menetelmissä
(Open Method of Coordination eli OMC) ja sosiaalipolitiikan ja
sosiaalisen osallisuuden politiikoissa (Social Protection and Social
Inclusion eli SPSI).
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SIA) on määritelty “systemaattiseksi ex ante -arvioinniksi, jossa yhdessä relevanttien toimijoiden
kanssa arvioidaan suunnitteilla olevan politiikan sosiaaliset vaikutukset”. Sosiaalinen kattaa hyvin laajan kirjon asioita, eikä sillä ole
kansainvälisessä tai kansallisessa keskustelussa yhteisesti hyväksyttyä
määritelmää. Myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kohdentumisen
määrittely on vaikeaa. SIA-arviointien hyötynä on nähty sosiaalisten
asioiden valtavirtaistaminen politiikan eri alueille. Arviointien on
nähty parantavan politiikan tekijöiden sitoutumista sosiaaliseen näkökulmaan (talouden lisäksi) ja lisäävän päätöksenteon läpinäkyvyyttä
sekä tuottavan parempia poliittisia päätöksiä. Euroopan komissio
on tuottanut ohjeiston sosiaalisten vaikutusten ja perusoikeuksien
arvioinnista komission päätösten yhteydessä (EC Impact assessment
guidelines, 15 January 2009). Tässä artikkelissa sosiaalisen vaikutusten sijasta puhutaan mieluummin yhteiskunnallisista vaikutuksista ja
ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.
Kehityksestä Suomessa
Vaikutusten ennakkoarvioinnin mallien ja toimintatapojen kehittäminen on Suomessa käynnistynyt 1990-luvun alkupuolella, ja Suomessakin kehittämistyö käynnistyi ympäristövaikutusten arvioinneista.
Toistaiseksi sosiaali- ja terveysvaikutusten arviointi on lakisääteistä
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vain ympäristöhankkeissa (YVA–laki, 468/1994, laki 276/1999 ja
asetus 268/1999). Vaikutusarviointien edellyttäminen ympäristöhankkeissa on edistänyt vaikutusarvioinnin menetelmien kehittämistä
erityisesti ympäristöministeriön toimesta. Ympäristöministeriö on
tehnyt arvokasta työtä ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseksi
ja pohtinut myös käytettyjä arviointimetodeja (mm. Kauppila ym.
2013; Jääskeläinen ym. 2013).
Lisäksi Suomessa on kehitetty menetelmiä ja ohjeistusta ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi (IVA). IVA on kehitetty työkaluksi hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien tekijöiden ottamiseksi
huomioon laajasti eri sektoreilla. IVA yhdistää terveysvaikutusten
(TVA) ja sosiaalisten (SVA) vaikutusten arvioinnin. (Kauppinen ym.
2009). STM on lisäksi kehittänyt menetelmiä mm. lapsivaikutusten
(Taskinen 2006) ja sukupuolivaikutusten (STM 2007:25; 2009:13)
arviointiin.
Suomessa säädösehdotusten vaikutusarviointi on Euroopan
komission päätösten mukaisesti ollut erityisen huomion kohteena
2000-luvun alusta lähtien. Vuosien 2003–2010 aikana toteutettiin ns.
Paremman säätelyn toimintaohjelma (VNK:n julkaisut 8-10/2006).
Paremmalla säätelyllä tarkoitetaan lainsäädännön laadun parantamista
mm. lisäämällä vaihtoehtoisten keinojen harkintaa ja vaikutusten ja
säätelyvaihtoehtojen ennakkoarviointia, parantamalla sidosryhmien
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä parantamalla vireillä
olevista lainsäädäntöhankkeista ja niiden vaikutuksista tiedottamista.
(Tala ym. 2011) Hallituksen esityksen laatimisohjeet annettiin vuonna 2004 (OM 2004:4). Oikeusministeriön ohjeet säädösehdotusten
vaikutusten arvioimiseksi annettiin vuonna 2007 osana paremman
säätelyn toimintaohjelmaa (OM 2007:6). Ohjeet intressiryhmien
kuulemisesta annettiin vuonna 2010 (OM 18/2010).
OECD on arvioinut vaikutusarvioinnin tilaa Suomen lainvalmistelussa vuosina 2003 ja 2010. Vuoden 2003 arvioinnissa todettiin,
että vaikutusarviointia hyödynnetään Suomessa lainsäädännön tukena
vielä kovin puutteellisesti. Kehittämisehdotuksina esitettiin poliittisen sitoutumisen tehostamista, lainvalmistelijoiden koulutusta sekä
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vaikutusarviointien sisällyttämistä päätöksentekoon. (OECD 2003,
66) Vuoden 2010 arvioinnin mukaan kehitys Suomessa on ollut suositusten mukaista. Erityisesti toimia vaikutusarvioinnin lisäämiseksi ja
niiden tärkeyden tiedostamista pidettiin tärkeinä. Arviointimenetelmien hallitsemista pidettiin edelleen puutteellisena. (OECD 2010, 19)

Ennakkoarvioinnin tarpeiden kasvu
Vaikutusarvioinnin nykyroolia mietittäessä on otettava huomioon,
että lainvalmistelussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten
vuosikymmenien aikana. Hyvinvointivaltion kasvun ja laajentumisen
kaudelle oli tyypillistä, että lainvalmistelu kohdistui merkittäviin ja
laajoihin uudistushankkeisiin. Tuolloin luotiin järjestelmän perusrakenteita. Suurten hankkeiden valmistelu tapahtui usein laajoissa
komiteoissa, poliittisesti merkittävät tavallisesti parlamentaarisissa
komiteoissa. Valmistelun tuotoksena oli yleensä perusteellisesti harkittu ja melko yksityiskohtainen laki. Lakeja täydensivät ministeriöiden
ja keskusvirastojen päätökset, ohjeet ja ohjelmat. Valvonta tapahtui
yksityiskohtaisen ohjauksen yhteydessä.
1980–1990-lukujen taitteessa valtion ohjausta väljennettiin ja
samalla kuntien päätösvalta lisääntyi valtionosuusuudistuksen toteutuessa vuonna 1993. Päätösvallan hajauttaminen edellytti väljempää
puitelainsäädäntöä ja lakien toimeenpanon uudenlaista valvontaa.
Samalla lainvalmistelun prosessit muuttuivat. Komiteatyöstä siirryttiin nopeatahtiseen valmisteluun, jossa toimijoina olivat entistä
useammin virkamiehet, lyhytkestoiset työryhmät ja selvityshenkilöt.
Ohjausjärjestelmän muutokset, lainsäädännön merkityksen muutos
sekä hallinnon kytkökset globalisoituvaan maailmaan loivat uudenlaisen ympäristön valtion keskushallinnon ohjaukselle.
Uudenlainen ohjaus rapautti lainvalmistelun laatua, ja sitä myös
kritisoitiin ministeriöiden, eduskunnan valiokuntien, oikeusministeriön laintarkastuksen sekä oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta. Vaatimukset lainvalmistelun paremmasta ohjauk-
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sesta ja johtamisesta sekä laatukriteerien kehittämisestä lisääntyivät
1990-luvulta lähtien. Juuri tällöin lisääntyivät vaatimukset kehittää
säädösten vaikutusten arviointia, mikä tapahtui samanaikaisesti kuntien aseman ja kuntakentän muutoksen kanssa. Tämä on asettanut
kasvavia haasteita vaikuttavuusarvioinnille, sillä useimpien sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskevien säädösehdotusten toteuttaminen riippuu
pitkälti kunnista. Usein kunnat ovat erilaisessa lähtöasemassa säädösehdotusten toteuttamisen suhteen. Osille kunnista lakiesityksessä
esitettävät toimenpiteet voivat olla aivan uusia ja toisilla jo pitkään
toteutettuja. Myös kuntien kokoerot, maantieteellinen sijainti ja
taloudellinen asema antavat erilaiset lähtökohdat esitysten toteuttamiselle. Yksilötasolle ulottuvat vaikutukset riippuvat taas pitkälti siitä,
miten kukin kunta eri lainkohtia toteuttaa. Tämä monimutkaistaa
säädösvaikutusten arviointia ja parhaisiin käytäntöihin päästään vasta
asteittain eri toimintavaihtoehtoja arvioimalla.
Lainvalmistelun laadun parantaminen nousi ensimmäisen kerran
poliittiseksi tavoitteeksi vaalikaudella 2007–2011. Pääministeri Matti
Vanhasen hallitusten strategia-asiakirjaan (2007) laadittiin lainsäädäntösuunnitelma, johon kirjattiin toimenpidesuosituksia mm. vaikutusarvioinnin kehittämiseksi. Asiakirjassa edellytettiin, että vaikutusarvioinnit tulee kirjata hallituksen esityksiin (OM 2004: 4) oleellisilta
osin ja että vaikutusarvioinnissa on noudatettava oikeusministeriön
(OM 2007: 6) ohjetta. Strategia-asiakirjassa edellytettiin myös, että
ohjeiden tueksi tulisi järjestää koulutusta ja että vaikutusarvioinneissa tulisi hyödyntää asiantuntijatahojen tuottamaa tietoa entistä
enemmän. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (22.6.2011)
lainsäädäntösuunnitelmassa säädöshankkeiden merkitystä korostetaan edelleen painottamalla ministeriöiden toimintakäytäntöjen kehittämistä. Paremman säätelyn toimintaohjelmaa on jatkettu mm.
tehostamalla säätelyvaihtoehtojen ja vaikuttavuuden arviointia sekä
kehittämällä lainvalmisteluprosessin ideaalimalli. Erityistä huomiota
kiinnitetään käytäntöjen yhdenmukaistamiseen sekä vaihtoehtoisten
säätelytapojen lisäämiseen.
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Säädösehdotusten vaikutusten ennakkoarvioinnin ja tiedon
käytön roolia on siis oltu tehostamassa valtionhallinnossa erilaisilla
hankkeilla ja selvityksillä hallitusohjelmien (2007 ja 2011) mukaisesti.
Oikeusministeriön ohje (OM 6/2007) jäsentää vaikutusarviointia ja
ohjeistaa menetelmien käytössä, ennen kaikkea taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Ohje täydentää Hallituksen esityksen laatimisohjeita
(2004), joissa edellytetään, että hallituksen esityksissä selostetaan lyhyesti säännösten soveltamisesta aiheutuvat seuraukset. Ministeriöiden
lainvalmistelusta vastaavien yhteistyönä on toteutettu Sujuvampaan
lainvalmisteluun -hanke (mm. OM 7/2013), jossa määriteltiin mm.
lainvalmistelun tiedon saannin ja vaikutusarvioinnin tarpeet. Säädösehdotusten vaikutusten arviointi onkin kiinteä osa lainvalmistelua ja
ensisijaisesti lainvalmistelijoiden työtä. Sujuvampaan lainvalmisteluun
-hankkeessa on jäsennetty lainsäädäntöprosessia ja analysoitu samalla
myös tarvetta tehdä valmistelua ja päätöksentekoa tukevia laajempia
vaikutusarviointeja, jotka tilattaisiin ulkopuolisilta asiantuntijatahoilta.
Suomessa keskustelu vaikutusarviointien tekemisestä ja menetelmien kehittämisestä viranomaisten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden
välillä on ollut erittäin vähäistä. Systemaattisesti tehdyistä vaikutusarvioinneista tai sen menetelmistä on vähän tietoa – mahdollisesti siksi,
että niitä on tehty niukasti. Laajin vaikutusarvioinnin kehittämiseen
tähtäävä hanke lienee Ympäristöministeriön 2011 käynnistämä työ
vaikutusten etukäteisarvioinnin metodien ja prosessien kehittämiseksi,
millä onkin ollut tärkeä merkitys THL:ssa tehdyssä vaikuttavuusarvioinnin kehittämistyössä. Pilottihankkeiden kuvauksista on ylipäänsä
hyötyä vaikutusarviointien kehittämisessä muilla aloilla. (Kauppila
ym. 2013)

Kysymyksenasettelu
Tässä artikkelissa tarkastellaan nimenomaan säädösehdotusten vaikutusten ex ante -arviointia. Säädösehdotuksen vaikutuksilla tarkoitetaan arvioitavan säännöksen soveltamisesta johtuvia tosiasiallisia

Tiedolla johtaminen  201

vaikutuksia. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan käytäntöä,
jolla uuden politiikan mahdolliset vaikutukset arvioidaan päätöksenteon pohjaksi ennen sen toimeenpanoa. Vaikutusarvioinnin keskeisenä tehtävänä on tällöin tuottaa tietoa lainsäädännön vaikutuksista
päätöksentekoa varten. Vaikutusarviointi voi kohdentua erilaisten
toteuttamisvaihtoehtojen arviointiin, se voi koskea säädösehdotuksen kiperäksi tunnistettua osaa tai säädösehdotusta kokonaisuutena
ennen sen viimeistelyä hallituksen esitykseksi. Säädösehdotusten ex
ante -vaikuttavuusarvioinnissa ei niinkään oteta kantaa siihen, onko
ehdotus hyvä vai huono, vaan käsitellään säädösehdotuksen ja siihen
sisältyvien ratkaisujen todennäköisiä seuraamuksia. Vaikutusarviointi
on myös keino lisätä päätöksenteon avoimuutta sekä edistää yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista. (OM Ohjeet 2007:6; Slant
& Rantala 2013)
Säädösehdotuksen vaikutusarvioinnissa keskitytään sen olennaisiin vaikutuksiin ja arviointi tehdään asetettuja tavoitteita vasten. Säädösehdotuksen yleisperusteluissa kerrotaan, mihin esityksellä pyritään
(tavoitteet) ja miten (keinot), verrataan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja
sekä esitetään keskeiset ehdotukset asiaryhmittäin ja perusteluineen.
Lisäksi esitetään arvio siitä, miten ehdotukset käytännössä toteutuvat
(Hallituksen esityksen laatimisohje 2004).
Säädösehdotusten valmisteluun liittyvää vaikutusarviointia voi
jäsentää seuraavasti: Ensinnäkin se on kiinteä osa lainvalmistelua.
Useilla ministeriöillä on omia resursseja laajempien vaikutusarviointien
tekemiseksi. Niiden voidaan olettaa olevan osa lakeja valmistelevien
virkamiesten työtä. Toiseksi lainvalmisteluun liittyy asiantuntijakuulemisia, jolloin eri sidosryhmät tai asiantuntijat esittävät näkemyksiään
säädösvalmistelua varten. Kuulemisia järjestetään useimmiten valmistelun alkuvaiheessa ja niillä on merkitystä erityisesti säätelyvaihtoehtojen
pohdinnassa (VTV 2011). Kolmanneksi säädösehdotus lähetetään
useimmiten valmistelun loppuvaiheessa laajalle lausuntokierrokselle.
Tällöin kaikki ne asianosaiset, joita lakiehdotus koskee, ja eri intressitahot voivat vielä tuoda esille näkemyksensä säädösehdotuksen
viimeistelyä varten. Neljänneksi säädösehdotuksen vaikuttavuusarvi-
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oinnin yhtenä lajina voidaan pitää ministeriön ulkopuolelta tilattavia
säädösehdotusten vaikutusten ennakkoarviointeja, joihin tässä artikkelissa nimenomaan keskitytään.
Tässä artikkelissa säädöshankkeiden vaikutusten ennakkoarviointia tarkastellaan vaikuttavuusarviointeja tuottavan asiantuntijaorganisaation, tässä tapauksessa THL:n näkökulmasta. Tätä tarkastelua
on edellä taustoitettu kuvaamalla lyhyesti vaikutusarvioinnin kansainvälistä taustaa ja sille annettua kansallista ohjeistusta. Artikkelin
tehtävänä on ensinnäkin esitellä vaikuttavuusarvioinnin organisointia
THL:ssa, jonka toteuttamisessa on nojattu STM:n ja THL:n yhteistyöhön ottamalla erityisesti huomioon se, kuinka vaikutusarviointi
on organisoitu STM:ssä. Tämän jälkeen pyritään yksityiskohtaisemmin jäsentämään kuinka säädösehdotuksen vaikutuksia koskeva
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi on ymmärretty THL:ssä
prosessimallina, ja kuinka vaikuttavuusarviointia voidaan toteuttaa
tämän prosessimallin vaiheiden mukaisesti. Lopuksi case-esimerkkinä
artikkelissa on kuvattu THL:n toteuttama sote-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi (luku6).

Oikeusministeriön ohje säädösehdotusten
vaikutusten arvioimiseksi
Oikeusministeriön ohje säädösehdotusten vaikutusten arvioimiseksi (OM 2007:6) määrittelee vaikutusarvioinnin kiinteäksi osaksi
säädösten valmisteluprosessia. Ohje on tarkoitettu ennen kaikkea
säädösvalmistelijoiden käyttöön, mutta ohjeen noudattaminen ei
velvoita valmistelijoita oikeudellisesti. Ohjeiden noudattaminen on
osoittautunut valmistelijoille resurssien riittämättömyydestä johtuen
vaikeaksi. (Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 2012, 112)
Ohjeen (OM 2007:6) mukaan jo lainsäädäntöhanketta asetettaessa ja valmistelun alkuvaiheessa tulee tunnistaa merkitykselliset
vaikutusalueet ja vaikutukset. Vaikutusarvioinnin keskeisenä tehtävänä
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on tuottaa tietoa lainsäädännön erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen
vaikutuksista päätöksentekoa varten. Lakien ja muiden säädösten vaikutusten arviointi on välttämätön pohja poliittiselle päätöksenteolle, ja
sen tehtävä on edesauttaa yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista.
Hyvä vaikuttavuusarviointi parantaa myös lainsäädännön laatua.
Arvioinnissa tulee oikeusministeriön oppaan (OM 2007:6) mukaan keskittyä a) olennaisiin vaikutuksiin ja tarkastella b) hankkeen
tavoiteltuja vaikutuksia, c) kustannuksia ja d) mahdollisia kielteisiä
vaikutuksia. Vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. Ehdotettuja muutoksia ja niiden vaikutuksia tulee verrata nykytilaan ja lisäksi
odotettavissa olevaan kehitykseen, jos voimassa olevaa lainsäädäntöä
ei muutettaisi.
Oikeusministeriön vaikutusarviointia koskeva ohje (OM 2007:6)
painottuu taloudellisten vaikutusten arviointiin yhtä laajasti kuin
kaikkiin muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin yhteensä. Kansalaisten
elämää sivuavat asiat jäävät ohjeessa vähälle huomiolle sukupuolivaikutuksia lukuun ottamatta. Kotitalouksien asemaa koskevien vaikutusten arviointi käsitellään taloudellisten vaikutusten osana ja siinä
painopiste on kotitalouksien käyttäytymisvaikutusten arvioinnissa.
Perusoikeuksien toteutuminen ja kansalaisten erilaiseen taloudelliseen
asemaan liittyvät kysymykset jäävät viittausten varaan. Ohjeessa ei
eritellä eri arviointitilanteissa tarvittavan arviointitiedon luonnetta
eikä myöskään oteta kantaa siihen, riittääkö esimerkiksi yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa arvioijan näkemys vai tarvitaanko
tutkimustietoa arvioinnin perustaksi (mm. Junnila 2012; Pajukoski
2012 a ja b, Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 2012).
Tarvittavan vaikuttavuusarvioinnin laajuus, siihen käytettävissä
oleva aika ja arvioinnissa käytettävä tutkimustieto ja arviointimenetelmät ovat yhteydessä toisiinsa. Arvioinnin toteuttamiseen vaikuttaa
myös se, missä vaiheessa säädösvalmistelua vaikutusarviointi tehdään.
Vaikuttavuusarviointi voidaan toteuttaa säädösvalmistelun eri vaiheissa:
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ennen: säädösvalmistelun pohjatiedoksi;
aikana: eri vaihtoehtojen vaikutusten punnintaan;
lausuntovaiheessa: tukemaan hallituksen ehdotuksen viimeistelyä
hallituksen esitykseksi;
ennen esityksen viemistä eduskuntakäsittelyyn; tukemaan hallituksen
ehdotuksen viimeistelyä hallituksen esitykseksi;
valiokuntakäsittelyn aikana: eduskunnan asianomainen valiokunta
saattaa vielä pyytää tarkentavaa vaikutusarviointia valmistelevilta
virkamiehiltä.

Ministeriöiden lainvalmistelun kehittämisestä vastaavien yhteistyönä on toteutettu Sujuvampaan lainvalmisteluun -hanke (1.4.2010–
31.12.2012), jossa mm. lainvalmisteluprosessi, työnjako ja sen eri
vaiheiden tiedon tarpeet on kuvattu kahdeksana vaiheena ministeriöiden työn näkökulmasta (OM selvityksiä 39/2011 ja 7/2013).
Prosessikuvauksessa on myös osoitettu ne kohdat, joissa valmistelun
tueksi tulisi harkita tietopohjan syventämistä, tehdä vaikutusarviointi
ja samalla harkita ulkopuolisen selvityksen tai vaikutusarvioinnin tilaamista. Kuviossa 1 prosessin yläpuolelle on poimittu em. kuvauksesta
ne kohdat, jolloin säädöshankkeesta tulisi tehdä vaikutusarviointi tai
tilata tutkimus. Alaosaan on tulkittu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation, tässä tapauksessa THL:n, mahdolliset tehtävät vaikutusten
arvioijana, tiedon tuottajana ja lausunnon antajana.
Johtopäätöksenä voi todeta, että tiedon tuottaminen ja vaikutusarviointien tekeminen sosiaali- ja terveydenhuollon säädöshankkeiden
tueksi edellyttää sen vaikutusarviointien tekijältä palvelujärjestelmän
ja sen kehitystrendien sekä viimeisimmän tutkimustiedon hyvää tuntemusta.
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Vaikutusten arviointi

Päätös sidosryhmien
kuulemisesta

Esitys ulkopuolisen
selvityksen tekemisestä

Osallistuminen valmisteluelimen ja mahdollisten
alaryhmien työhön
Vaikutusten arviointi
annetuille vaihtoehdoille

Vaikutusten arviointi
annetuille vaihtoehdoille

Tehdään selvitys tai
alustava vaikutusarviointi
aiempaa tutkimus- ja
tilastotietoa hyödyntäen

(valmisteluelin)

2.B. Perusvalmistelu

Tietopohjan täydentäminen
- Nykytilan analyysi
- Arvio kehityksestä

(virkatyö)

2.A. Perusvalmistelu

HE luonnoksen laatiminen ja hyväksyminen

Ratkaisuvaihtoehtojen
vaikutusten arviointi

Hankintapäätös
ulkopuolisesta
selvityksestä

Tietopohjan
syventäminen

Asiantuntijakeskustelut
valmistelijoiden kanssa
- Tiedon tuottamisen tuki

1. Esivalmistelu

Vaihtoehtojen alustava
vaikutusarviointi

- Asetetaan tarvittaessa
monijäseninen valmisteluelin
- Tilataan ulkopuolisia selvityksiä
- Järjestetään sparrausta esim.
tutkijoiden kanssa

Sidosryhmien ml.
kansalaisten
kuuleminen

Pyydetyn lausunnon
antaminen

3. Lausuntomenettely

Lausuntokooste ja
vaikutus ehdotukseen

Päätös lausuntomenettelystä

Ministeriön tehtävät
THL:n mahdolliset tehtävät
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5. Valtioneuvoston
päätöksenteko

Valtioneuvoston
esitys tasavallan
presidentille

Käsittely ja
hyväksytty esitys

7. Lain
vahvistaminen

Lähde: Prosessimallilla laatua lainsäädäntöön OM 39/2011

Mahdollisia
lisäselvityksiä

Kutsu valiokunnan
kuulemiseen

6. Eduskuntakäsittely

Valmistelija läsnä
kuulemisessa
- Hallituksen esityksen
puolustaminen
- Vaikutusarviointi

Kutsu valiokunnan
kuulemiseen

Kuvio 1. Lainvalmisteluprosessin tieto- ja vaikutusarvioinnin tarpeet.

1.11.2013

Vaikutusarviointi lausuntojen
perusteella muuttuneeseen
säädösesitykseen

Osallistuminen
kuulemiseen/neuvotteluun

4. Jatkovalmistelu

HE:n loppuun saattaminen

Ministeri päättää esityksen
jatkokäsittelystä
- Päättää itse
- Vie hallituksen käsittelyyn

Muistio
muutosehdotuksista

Kuuleminen tai
neuvottelu

Ministeriön tehtävät
THL:n mahdolliset tehtävät

Lainvalmistelutyötä tukeva vaikutusten ennakkoarviointi
Seuraavassa selvitetään, miten vaikutusten ennakkoarviointi tehdään
osana STM:n lainvalmistelua ja millä prosessilla ja toimintatavoilla
säädösehdotusten yhteiskunnallisten vaikutusten ennakkoarviointi
voidaan tehdä THL:ssa, jos ministeriö arvioinnin tilaa. Ratkaistavia
asioita ovat tällöin mm. se, miten vuoropuhelu ministeriön kanssa
tulee käydä ja millä prosesseilla ja toimintatavoilla vaikutusarviointi
on hyvä toteuttaa THL:ssa.
Vaikutusten ennakkoarviointi STM:n säädöshankkeissa1
Valtionhallinnon yhteisissä tietojärjestelmissä (Senaattori) on säädöshankkeiden valmisteluprosessia ja siihen liittyvää vaikutusarviointia
koskevat oikeusministeriön ohjeet sekä muut ohjeet. STM hyödyntää
näitä ohjeita lainvalmistelutyössään. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Vaikutusarvioinnin kulku lainvalmistelun yhteydessä STM:ssä.

1.

Tämän kappaleen kirjoittamiseen on osallistunut THL:n johtava asiantuntija
Reijo Väärälä.
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STM:n hallinnonalalla säädösvalmisteluun liittyvä vaikutusarviointi
tehdään hallituksen esityksen laatimisohjeiden mukaisesti ja ensisijaisesti ministeriön toimesta. STM:n toteuttamassa vaikutusarvioinnissa
korostuvat tällä hetkellä taloudellisten ja rajatusti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Sosiaalisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia
arvioidaan harvemmin.
Lainsäädäntötyön käynnistyessä ministeriön kokenut juristi nimetään lain vastuuvalmistelijaksi (Kuvio 2, (1)), ja hänelle osoitetaan
tueksi joko yksi tai useampi ministeriön sisäinen, myös substanssin
tunteva, asiantuntija. Lainvalmistelun tehtäväkseen saaneet kirjoittavat
sekä pykäliä että lain yksityiskohtaisia perusteluja. Ministeriön sisällä
työtä tukee usein valmisteluelin (1b). Laajakantoisten uudistusten
eri toimintavaihtoehtojen tunnistamista varten voidaan ministerin
esityksestä myös perustaa työryhmä tai valmisteluelin, johon kootaan
monipuolinen kentän, sidosryhmien ja tutkimustiedon asiantuntemus.
Esimerkiksi sote-uudistuksen valmistelun tukena toimi ministeri
Huovisen nimeämä yli 50-jäseninen työryhmä, joka valmisteli esitystä
kansanedustaja Petteri Orpon työryhmän määrittelemien poliittisten
linjausten mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinto- ja suunnitteluosastolla
on mm. talouden, tutkimuksen ja suunnittelun asiantuntijoita, jotka
ovat mukana vaativissa lainvalmisteluprosesseissa. Esimerkiksi sosiaalihuoltolain työryhmän apuna on toiminut ministeriön taloudellisten
vaikutusten arvioinnin asiantuntija.
Valmistelun aikana esille tulleet laajakantoiset, periaatteelliset tai
vaikeat asiat tuodaan ministeriön asianomaisten virkamiesjohtajien
ja virkamiesjohtoryhmien käsittelyyn (2). Tässä yhteydessä johto
arvioi, milloin asiat viedään ministerin tai ministerijohtoryhmän
arvioitavaksi. Poliittisesti tärkeät asiat voidaan viedä myös sosiaali- ja
terveyspoliittisen ministeriryhmän arvioitavaksi, jolloin kaikki hallituspuolueet saavat ja joutuvat ottamaan kantaa po. lakiehdotukseen.
Monet poliittisesti tärkeänä pidetyt lakiehdotukset, kuten esimerkiksi
vanhuspalvelulain kohdalla oli tilanne, saattavat käydä sosiaali- ja
terveyspoliittisen ministeriryhmän arvioitavana useita kertoja.
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Ministeriön ulkopuolelta tilattavaa tietopohjan vahvistamista
tai arviointitiedon tarvetta arvioidaan valmisteluprosessin aikana
nousseiden tietotarpeiden perusteella. Useimmiten tilaukset koskevat
säädösten taloudellisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia valtiontalouteen,
kuntatalouteen, kotitalouksiin ja kansantalouteen, ja säädösten yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten väestöryhmien asemaa, tulonjakomuutoksia, yksilön asemaa ja sukupuolivaikutuksia. Tilaus säädöshankkeen
tietopohjan vahvistamisesta tai vaikutusarvioinnista voidaan todetusti
tehdä valmistelun kaikissa vaiheissa. STM onkin tilannut THL:lta
viime vuosien aikana joitakin systemaattisia vaikutusten ennakkoarviointeja. Näistä merkittävimmät ovat olleet vanhuspalvelulain
vaikutusten ennakkoarviointi (Lausunnot thl.fi) sekä sote-uudistuksen
vaikutusten ennakkoarvioinnnit (THL:n asiantuntijaryhmä 2013,
Erhola ym. 2014 ja THL:n asiantuntijaryhmä 2014), joita kuvataan
tämän artikkelin myöhemmässä luvussa.
Vanhuspalvelulain vaikutusten arviointi toteutettiin syksyllä
2012. Lakia oli valmisteltu jo edellisen hallituksen aikana, ja siitä oli
käyty paljon julkista keskustelua. Lakiehdotuksessa oli myös useita
poliittisesti kiistanalaisia kohtia. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä halusi saada ennakkoarvioinnin lakiehdotuksen taloudellisista
ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ennen sen viemistä eduskunnan
käsiteltäväksi hallituksen esityksenä. Arviointiin annettiin aikaa hieman alle kolme viikkoa. Lyhyellä varoitus- ja arviointiajalla THL:lta
pyydetty vanhuspalvelulain vaikutusten ennakkoarviointi osoitti tarpeen kehittää THL:n sisäisiä toimintamalleja ja arviointimenetelmiä
vaikutusarviointien tekemiseksi.
Ulkopuoliselle asiantuntijaorganisaatiolle osoitetut arviointipyynnöt ovat nostaneet esille poliittisen päätöksenteon uudenlaisen
tiedontarpeen. Arviointipyynnöt ovat osoittaneet myös arvioinnin
toteuttajille tarpeen rakentaa arviointimalleja ja kehittää prosesseja,
jotta arvioinnit voitaisiin toteuttaa aikapaineista huolimatta.
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Vaikutusarviointiin valmistautuminen,
tilaus ja yhteistyö arvioinnin aikana2
Vaikutusarvioinnin tilaavan ministeriön tulisi huolehtia, että vaikutusarvioinnin toteuttajatahon kanssa neuvotellaan tulossa olevasta
pyynnöstä riittävän ajoissa. Tämä on erityisen tärkeää, jos kyseessä on
merkittävä ja laaja vaikutusarviointi, johon tarvittavaa resurssia joudutaan järjestelemään. Tämä lyhentää myös arviointiin tarvittavaa aikaa.
THL:lla on mahdollisuus seurata ministeriön lainvalmistelutyön
etenemistä mm. osallistumalla sidosryhmänä kuulemisiin ja antamalla kirjallisia lausuntoja niitä pyydettäessä. THL:n asiantuntijat
osallistuvat myös lain valmistelua varten perustettuihin työryhmiin ja
tuottavat sovittua tutkimus- ja tilastotietoa. Osallistumalla työryhmiin
asiantuntijat saavat niissä tapahtuvista keskusteluista ja kirjauksista
tietoa mahdollisesta tutkimustiedon ja vaikutusarvioinnin tilauksesta.
Tilaavan ministeriön olisi hyvä käynnistää vaikutusarviointia
ennakoivat keskustelut sen toteuttajan kanssa jo siinä vaiheessa, kun
tilausta suunnitellaan. Yhteistä neuvottelua tarvitaan viimeistään
tilauksen tekovaiheessa, koska ministeriön ulkopuolisella arvioijalla
voi olla ymmärrystä esimerkiksi siitä, mistä asioista ylipäätään voidaan
käytettävissä olevilla tiedoilla ja resursseilla tuottaa hyödyllistä tietoa.

Neuvottelussa olisi hyvä




2.

keskustella nykytilan ongelmista ja säädöshankkeen tavoitteista
tilanteen korjaamiseksi,
käydä taustakeskustelua ministeriön toiveista ja poliittisesta asetelmasta,
käydä tarkentavaa keskustelua siitä, mihin arvioinnin tulisi erityisesti kohdentua ja mitä rajauksia siinä on tai tulisi olla,
Tässä kappaleessa esitettävä THL-STM toimintamalli perustuu tähän mennessä THL:ssä tehdyistä vaikutusarvioinneista saatuihin kokemuksiin, STM:n
kanssa käytyihin keskusteluihin sekä ympäristöministeriön vaikutusarvioinnin kehittämishankkeista raportoituihin johtopäätöksiin ja ehdotuksiin.

Tiedolla johtaminen  211








selventää, mitä osaamista STM erityisesti toivoo arvioinnissa hyödynnettävän ja onko tarvetta alihankinnalle tai arvioinnin osittamiselle,
tuoda esille näkemykset tietojen saatavuudesta ja muusta työn
toteutettavuudesta,
tarkentaa arvioinnin toivottu laajuus, eli toivotaanko nopeaa reagointia vai perusteellista ja monipuolista arviointia,
tarkentaa aikataulu, jossa toivottu pyyntö on realistisesti mahdollista
toteuttaa,
sopia miten arvioinnin toteutumista seurataan yhdessä ja mahdollisesta taustaryhmän tarpeesta.

Neuvottelumenettely auttaa tilaavaa ministeriötä täsmentämään toiveensa ja asettamaan odotukset oikealle tasolle. Neuvottelussa voi myös
ilmetä, että arvioinnin toteuttajalla ei ole kompetenssia arviointitehtävän
kaikkiin osiin, joten tilaus joko ositetaan tai sovitaan, että THL käyttää
tältä osin muiden organisaatioiden asiantuntemusta alihankintana.
Neuvottelumenettely ja sen perusteella laadittu arviointipyyntö
auttaa arvioinnin toteuttajaa kohdentamaan työnsä toivotulla tavalla.
THL:ssä sisäinen, yhdessä määritetty arvioinnin organisointitapa
(Kuvio 3) ja prosessi (Kuvio 4) ovat hyvänä apuna edellä kuvatussa
neuvottelussa.
Arviointisopimus tehdään organisaatioiden välillä. Arvioinnin
toteuttavat avainhenkilöt tulisi olla nimettynä jo sopimusvaiheessa,
ja henkilöiden mahdollisesta vaihtumisesta tulisi keskustella tilaajan
kanssa. Erityisesti lyhytkestoisissa hankkeissa kummankaan osapuolen
vastuuhenkilöiden ei tulisi vaihtua arvioinnin aikana. Tilaukseen (rahoituspäätökseen) kannattaa kirjata myös tilaajan ja toteuttajan välisen
yhteydenpidon aikataulu sekä työn luovutuspäivämäärä. Voidaan myös
sopia, että arviointiraportti rakennetaan vastaamaan hallituksen esityksen vaikutusten arviointiohjetta. Tilaajan ja vaikutusarvioinnin tekijän
tiivis ja jatkuva vuorovaikutus arviointityön aikana on koettu hyödylliseksi sekä ympäristöministeriön pilottihankkeissa (YM 14/2013)
että THL: toteuttamissa sote-uudistuksen vaikutusten arvioinneissa.
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Kuvio 3. Vaikutusarvioinnin organisointi THL:ssa

Vaikutusten ennakkoarviointi prosessina
Seuraavaksi esitetään tarkemmin kuinka yhteiskunnallisten vaikutusten ennakkoarviointi ymmärretään prosessimallina THL:n työssä.3
Säädösehdotusten vaikutusten ennakkoarviointi on monivaiheinen prosessi. Tutkimusorganisaationa THL sijoittuu osaksi tiedeyhteisöä, mutta asiantuntijaorganisaationa sen tehtävissä painottuvat
laajemmat yhteiskunnalliset sitoumukset, näin myös säädösehdotusten
vaikutusten ennakkoarvioinnissa. Säädösehdotusten vaikutusarvioinnissa THL:n onkin otettava huomioon nämä eri suunnilta tulevat
odotukset ja haasteet. THL:n suorittamat säädösehdotusten vaikutusten ennakkoarvioinnit ovat kuvattavissa prosessina, jonka päävaiheet
ovat A) esivalmistelu, B) vaikutusarviointi ja C) vaikuttavuusarviointi,
jonka päätöksenä arvioinnin tilaajalle (päätöksentekijöille) esitetään
3.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin prosessimallin luomisessa on hyödynnetty
laajasti kansallista ja kansainvälistä kirjallisuutta, joista keskeisin on mukana
kirjallisuusluettelossa.
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Kuvio 4. Vaikutusarviointiprosessin vaiheet
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ennakkoarvioinnin tulokset ja suositukset. Prosessi voidaan kuvata
arviointiakselilla, joka sijoittuu samalle tasolle ministeriössä tehtävän
lainvalmistelutyön ja sitä koskevan arvioinnin kanssa (Kuvio 1). Tämä
kaikki on tiivistetty kuviossa 4 ja sitä selittävässä kuvauksessa.
Säädösehdotusten vaikutusten ennakkoarviointi on siis kolmivaiheinen prosessi, joka päättyy päätöksentekijöille esitettyyn varsinaiseen vaikuttavuusarviointiin ja sen nojalle tehtyihin suosituksiin.
Seuraavassa prosessin kulku esitetään yleisellä tasolla vaiheittain ja
kuvataan lyhyesti kunkin vaiheen pääpiirteet.

Esivalmistelu
Esivalmisteluvaihe koostuu neljästä alavaiheesta: 1) asetteluvaiheesta,
2) asemointivaiheesta, 3) tutkintavaiheesta ja 4) tunnistamisvaiheesta.
1) Asetteluvaihe käynnistää vaikutusten ennakkoarviointiprosessin.
Tässä vaiheessa on täsmennettävä arvioinnin tehtävänasettelu tunnistamalla samalla, mitkä ovat säädösehdotuksen ja arvioinnin
tavoitteet, sekä millainen interventio halutaan toteuttaa ja mitkä
ovat sen vaihtoehdot. Seuraavaksi on päätettävä siitä, minkälainen
ennakkoarviointi parhaiten soveltuu kyseiseen tapaukseen. Jokainen ennakkoarviointiprosessi on omanlaisensa eikä siinä voida
kaavamaisesti soveltaa mitään yhtä yleispätevänä pidettävää menettelytapaa.
2) Asemointivaiheen ensisijaisena tarkoituksena on muodostaa selkeä kuva siitä yhteiskunnallisesta ympäristöstä, johon arvioinnin
lähtökohdat voidaan sijoittaa. Tämä edellyttää yhteiskunnan jakamista ja jäsentämistä sellaisiin areenoihin tai kenttiin, joihin
yhteiskunnallisten vaikutusten katsotaan kohdistuvan. Arvioinnin
tavoitteenasettelun mukaisesti on tarkennettava, ymmärretäänkö
vaikutusten kohdentuvan siinä vain rakenteisiin ja instituutioihin
vai onko tehtävänä arvioida, miten vaikutukset kohdistuvat eri lailla
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eri ihmisryhmiin ja ihmisiin. Tältä pohjalta on tehtävä suunnitelma
keskeisten asianosaisten osallistamisesta itse arviointiprosessiin.
3) Tutkintavaihe tarkentaa ennakkoarvioinnin suhdetta tutkimustietoon. Tutkimuksen anti on ensiarvoisen tärkeää hyvässä ennakkoarvioinnissa, vaikka sitä itseään ei pidä arvioida tutkimuksena. Tämä
on mahdollista THL:ssa, jonka käytössä on oma laaja sosiaali- ja
terveydenhuollon alan tutkimusvaranto, sekä tilastojen, rekisterien
ja muiden aineistojen anti. Kyseeseen voivat tulla monenlaiset
aineistot kuten haastatteluaineistot, rekisteriaineistot, primaarilähteet, sekundäärilähteet, kvalitatiiviset aineistot, kvantitatiiviset
aineistot, poikkileikkausaineistot, pitkittäisaineistot, paikkatietoaineistot jne. Jos olemassa olevaa empiiristä tutkimusnäyttöä ei
ole, voidaan tehdä selvitys tai empiiristä näyttöä koostetaan eri
tutkimus- ja tilastotiedoista. Laadullista tutkimusta ja aineistoa
voidaan vaikutusarvioinnissa hyödyntää yhtä lailla kuin kvantitatiivista. Tarkastelutavan valinta riippuu kysymyksenasettelusta,
joka puolestaan riippuu siitä, mitkä ovat arviointia ohjaavat kriteerit. Tavoitteenasettelusta riippuen kriteerit voivat sinänsä eri
arvioinneissa vaihdella suuresti, mutta yleisesti ottaen ne voivat
liittyä esimerkiksi seuraavankaltaisiin asioihin: oikeudenmukaisuus,
tasa-arvo, ihmis- ja perusoikeudet, osallisuus, sosiaalinen ja ympäristön kestävyys, turvallisuus, arvokkuus (ihmisarvo), tuottavuus,
taloudellisuus, kustannustehokkuus, kilpailukyky, valinnanvapaus,
osallisuus, vuorovaikutus, yhteisyys, avoimuus, toimintakykyisyys.
4) Tunnistamisvaihe tarkentaa arvioitavana olevan säädösehdotuksen
soveltamisen yhteiskunnallisten vaikutusten etenemisreittejä, jotka
päätyvät yhteiskunnan eri areenoille. Yhteiskunnallisia ja sosiaalisia
vaikutuksia onkin tyypitelty monien eri tahojen toimesta hyvin eri
tavoin. Esimerkkinä voidaan mainita oikeusministeriön ohjeen
(OM 6/2007) mukainen luokitus yhteiskunnallisista vaikutuksista,
joita ovat:
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i) taloudelliset vaikutukset (vaikutukset kotitalouksien asemaan,
yritysvaikutukset, vaikutukset kansantalouteen ja julkiseen
talouteen),
ii) vaikutukset viranomaisten toimintaan,
iii) ympäristövaikutukset,
iv) muut yhteiskunnalliset vaikutukset (vaikutukset kansalaisten
asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa, sosiaaliset ja terveysvaikutukset sekä vaikutukset yhdenvertaisuuteen, lapsiin ja
sukupuoliseen tasa-arvoon, työllisyyteen ja työelämään, rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen, aluekehitysvaikutukset,
vaikutukset tietoyhteiskuntaan).

Sen sijaan, että yhteiskunnalliset vaikutukset luokiteltaisiin hallinnon
käytäntöjen mukaisesti, tyypittelyt voitaisiin rakentaa yhteiskuntatieteellisen tiedon varassa. Tällöin on syytä hyödyntää ongelmakeskeisesti
sellaisen tutkimuksen antia, jossa nimenomaisesti käsitellään kyseisen
arvioinnin tavoitteenasettelun mukaisia vaikutusreittejä. Valintaan
vaikuttaa myös se, että arvioinnin kohteeksi pyritään aina valitsemaan
olennaisimmat ja tavoitteenasettelun kannalta kauaskantoisimmat ja
merkittävimmät vaikutusreitit.

Vaikutusarviointi
Vaikutusarviointi koostuu kolmesta alavaiheesta: 5) neuvonpitovaiheesta, 6) mallintamisvaiheesta ja 7) analyysivaiheesta.
5) Neuvonpitovaiheessa asianosaisia osallistetaan arviointiprosessiin,
mutta vain tarpeen mukaan. Valinta on tehtävä mahdollisimman
läpinäkyvästi. Varsinkin silloin kun neuvontantajiksi ja kuultaviksi
valitaan intressitahojen edustajia, on valinnan perusteet tehtävä
hyvin selväksi. Kyse on neuvonpidosta ja tiedonvaihdosta eikä
suinkaan edunajannasta. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista, että
asianosaisten kuulemisia ei tehdä esimerkiksi puolueettomuus- ja
jääviysvaatimuksiin vedoten. Joskus asianosaisten kuulemisia ja
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neuvonpitoa ei voida toteuttaa ajan puutteen vuoksi. Neuvonpidon tarkoituksena voi olla ainoastaan itse arvioinnin laadun parantaminen. Neuvonpidossa kyse on useimmiten konsultaatiosta,
eri vaihtoehtojen ja optioiden edelleen täsmentämisestä tai vain
lausuntojen pyytämisestä.
6) Mallinnusvaihe on tarpeen, koska tarvitaan mahdollisimman tarkkaa kuvaa siitä, kuinka tarkasteltava prosessi tosiasiassa etenee. Tämä
on parhaiten esitettävissä mallin muodossa. Yksinkertaisimmillaan
tällainen malli tarkoittaa kulkukaaviota, jossa on kuvattu prosessin eri vaiheet. Vaikutussuhteet tulkitaan kulkukaavioissa yleensä
varsin suoraviivaisella tavalla, jota voidaan toki jalostaa esimerkiksi
takaisinkytkentöjen avulla. Esimerkiksi kvantitatiivisen aineiston
varassa toimivien ekonometristen mallien ja simulointimallien, joita
vaikutusarvioinnissa voidaan monesti menestyksekkäästi käyttää,
erityisluonne näkyy niiden ilmentämässä käsityksessä kausaalisuudesta.
Säädöksen vaikutusprosessin mallintamisen vaikeudesta kertoo se,
miten erilaisista vaikutuksista arvioinnissa voi olla kyse: suorista
vaikutuksista, epäsuorista vaikutuksista, piilovaikutuksista, tarkoittamattomista vaikutuksista, yhteisvaikutuksista, haittavaikutuksista,
sivuvaikutuksista, jälkivaikutuksista, myönteisistä vaikutuksista,
kielteisistä vaikutuksista, lähivaikutuksista, kaukovaikutuksista, kerrannaisvaikutuksista, satunnaisvaikutuksista. Tämä kertoo lähinnä
siitä, että syiden ja vaikutusten väliin tulevat mitä moninaisimmat
toisiinsa eri tavoin liittyvät tekijät, joita prosessin mallintamisessa
olisi myös otettava huomioon. Niinpä yhteiskunnallisten, ja nimenomaan muiden kuin taloudellisten, vaikutusten arvioinnissa
joudutaan usein nojaamaan kvalitatiivisiin aineistoihin, mikäli
prosessin mallintaminen on pyritty toteuttamaan sen monimutkaisuutta riittävästi kunnioittaen.
Ennakkoarvioinnin ongelmanasettelun ja lähteiden ohella nimenomaan prosessin mallinnus vaikuttaa siihen, millaisia konkreettisia
menetelmiä arvioinnin tueksi voidaan valita. Käyttöön otettavien menetelmien valinta on tämän vaiheen keskeinen tehtävä.
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Syy-seuraus analyysit, mikrosimulaatiot (staattinen, dynaaminen),
malliperheanalyysit, sosiaaliset (randomisoidut) kokeilut, sekä
hallinnollisten aineistojen, rekisteritietojen, kyselytutkimusten
analyysit mutta myös erilaiset laadullisten aineistojen analyysit ovat
vain muutamia esimerkkejä tarjolla olevasta menetelmäkirjosta.
7) Analyysivaiheessa mallinnetulle prosessille tyypillisten ja keskeisten vaikutusten ennakkoarviointi saatetaan päätökseen. Analyysivaiheessa pyritään mahdollisimman täsmällisesti ennakoimaan
säädösehdotuksen soveltamisen vaikutuksia ennalta määrättyihin
kohteisiin ennalta valittujen kriteerien ja ennalta rakennetun mallin
mukaisesti. Voidaan myös yrittää arvioida kuinka monia ja ketä
nimenomaisia ihmisryhmiä näin erotellut ja tunnistetut vaikutukset
koskevat, miten todennäköisiä ja kuinka pitkäaikaisia vaikutukset
ovat jne. Ennakkoarvioinnissa tehdyissä vaikutusten analyyseissa
käytetään niitä menetelmiä ja metodeja, joita valittu prosessin
mallintamistapa edellyttää. Olennainen ero kulkee kvantitatiivisten
ja kvalitatiivisten menetelmien välillä joskin analyysissa voi hyvin
olla kyse myös triangulaatiosta.

Vaikuttavuusarviointi
Varsinainen vaikuttavuusarviointivaihe jakaantuu 8) yhteenvetovaiheeseen, 9) tulkintavaiheeseen ja 10) johtopäätösvaiheeseen, joiden
perusteella vasta määritellään ennakkoarvioinnin lopullinen tulos.
8) Yhteenvetovaiheessa vaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset kootaan yhteen ja pohditaan niiden yhteisvaikutusta ja siten vaikuttavuutta asetettujen kriteerien näkökulmasta. Tällöin joudutaan
tarkoin pohtimaan havaittujen vaikutusten keskinäissuhdetta,
jossa on kysymys siitä, miten eri tavoin yksittäiset mutta tyypilliset säädöksen soveltamisen vaikutukset välittyvät ja ketjuuntuvat
keskenään. Arvioinnin tehtävänä on tässä pohtia yhteisvaikutusten
(synergia) ohella mahdollisia ristiriitoja eri vaikutusten kesken kuin
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myös trade off-ilmiötä. Säädösten soveltamisen vaikuttavuus riippuu lisäksi ratkaisevasti ihmisten ja ihmisryhmien omasta käyttäytymisestä eli siitä kuinka hyvin ja millä muilla edellytyksillä ihmiset
ja ihmisryhmät voivat käyttää heille avautuvia mahdollisuuksia
hyväkseen. Tällöin arvioinnissa on myös ennakoitava millaisia
todennäköisiä vastavaikutuksia säädösten soveltaminen aiheuttaa
ihmisissä ja ihmisryhmissä, joihin ne kohdistuvat. Kyse on ennen
kaikkea käyttäytymismuutoksista. Niiden huomioonottaminen
edellyttää arvioinnissa sovellettavien mallien dynamisointia.
9) Tulkintavaiheen tavoitteena on vastata siihen, mitä säädöksen soveltamisen vaikuttavuus sen kohteena olevien ihmisten kannalta
merkitsee. Tulkinnassa kyse on käytännöllisestä päättelystä, joka
samalla välttämättä arvottaa prosessin vaikuttavuutta antamalla sille
mielen ja merkityksen. Säädöksen soveltamisen vaikuttavuudessa
on siis aina kyse myös eettisistä valinnoista, mitkä liittyvät jo sen
poliittisiin lähtökohtiin. Arviointiin sisältyvä arvottaminen edellyttää arvostelukykyä arvioinnissa. Arvostelukykyisesti arvottavaa
loppupäätelmää voi taasen pitää ennakkoarvioinnin suositusten
kantavana periaatteena.
10) Johtopäätösvaiheessa tehtävänä on koota yhteen ja systematisoida
ennakkoarvioinnin tärkeimmät havainnot ja vetää niistä tarvittavat
johtopäätökset.

Arvioinnin tulos ja suositukset
Arvioinnin tulos muodostaa koko arviointiprosessin viimeisen vaiheen.
Siinä arvioinnin tulokset ja sen määrittämät vaihtoehdot luovutetaan
suosituksena päätöksentekijälle. Suosituksessa tulee olla kuvattuna
ne mahdolliset toimenpiteet, joiden avulla ehdotuksen mahdollisia
haittoja voitaisiin vähentää ja vahvuuksia edelleen parantaa. Siinä
voidaan esittää myös jatkotyötä ajatellen välineitä lainvalmisteluun
ja lain täytäntöönpanon seurannan edistämiseksi.
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Seuranta
Seurantavaiheessa itse arviointiprosessi kuvataan ja arvioidaan. Tieto
arkistoidaan ja sitä hyödynnetään seuraavissa arvioinneissa sekä koko
arviointiprosessin edelleen kehittämisessä.

Tiedolla johtaminen  221

CASE: SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi
Hankkeen taustaa ja tarkoitus
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta on ollut pääministeri
Jyrki Kataisen hallituksen (VN Hallitusohjelma 2011) kärkihanke,
ja odotukset sen vaikutuksista palvelujen tuottamisen rakenteisiin ja
sitä kautta kustannusten hillintään yhdessä kuntauudistuksen kanssa
ovat olleet suuret. Pyrkimys näiden kahden uudistuksen sitomiseksi
yhteen ja tavoite pitää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta kuntauudistuksen moottorina ovat tehneet sote-uudistuksen
valmistelusta monivaiheisen, voimakkaasti politisoituneen prosessin.
Lakiehdotusten vaikutusten ennakkoarviointeja on pyydetty THL:ta
kolmessa vaiheessa, joista viimeisin arvio valmistui 15.9.2014 (Kuvio 5). Ennakkoarvioinneissa lakiehdotusten vaikutuksia arvioitiin
ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Koska kyseessä
oli järjestämislaki, keskityttiin arvioinnissa muutoksiin järjestelmän
rakenteissa ja hallinnossa, järjestämisvastuun jakautumisessa sekä palvelujen integraatiossa. Arvioinnissa tarkasteltiin myös, missä määrin
muutokset perustuvat ehdotettuun lainsäädäntöön ja missä määrin
vaikutukset riippuvat sen toimeenpanosta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakityöryhmän kesäkuussa 2013 julkaistussa väliraportissa (STM Raportteja 2013/15) oli maininta, että THL:ta
tullaan tilaamaan vaikutusten ennakkoarviointi työryhmän esityksestä.
Tulossa olevaa tehtävää pidettiin THL:ssa haasteellisena, ja siksi siihen
haluttiin valmistautua luonnostelemalla laitoksen käyttöön yleispätevä
malli ja teoriapohja (ks. kuviot 3 ja 4) vaikutusten ennakkoarvioinnin
tekemiseksi. (Junnila ym. 2013)
Ensimmäisessä vaiheessa tarve vaikutusarvioinnin tekemiseksi
nousi kansanedustaja Petteri Orpon koordinaatiotyöryhmän päättämien ja järjestämislakityöryhmää ohjaavien linjausten (VN 2013
linjaukset) ja asiantuntijanäkemysten välisistä ristiriidoista. Järjestämislakityöryhmä pyysi marraskuussa 2013 THL:ta laatimaan alustavan
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Kuvio 5. SOTE-lain valmisteluprosessi kansanedustaja Petteri Orpon koordinaatiotyöryhmän
linjausten jälkeen ja valmisteluprosessiin liittyvien THL:n toteuttamien vaikutusarviointien vaiheistukset ja aikataulu

arvion syntyvän lakiehdotuksen vaikutuksista liitettäväksi työryhmän
loppuraporttiin. Työryhmän esitys tarkentui vielä arviointiprosessin aikana ja viimeiset muutokset siihen tehtiin noin viikkoa ennen
alustavan arvioinnin valmistumista. Arvioinnin tuloksena syntynyt
alustava arviointi (THL:n arviointiryhmä 2013) luovutettiin sosiaalija terveysministeriölle 19.12.2013.
Arviointitoimeksiantoa täydennettiin 28.1.2014, jolloin STM
toivoi, että ennakkoarviointi kohdistetaan tuolloin jo lausunnolla
olevan (6.1.–13.3.2014) lakiesitysluonnoksen mukaisen järjestämislain vaikutuksiin. Toimeksiannossa pyydettiin kiinnittämään erityistä
huomiota tilanteisiin, joissa sote-alueille muodostuu perustason alueita
verrattuna siihen, että niitä ei muodostuisi. Tässä ennakkoarvioinnissa (Erhola ym. 2014) alustavan arvioinnin tarkastelua laajennettiin
ja syvennettiin etenkin taloudellisten ja hallinnollisten vaikutusten
osalta. Lisäksi uutena asiakokonaisuutena lakiehdotusta tarkasteltiin
sosiaali- ja terveydenhuollon IT-kehityksen ja tietohallinnon näkökulmasta. Arviointiraportti luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle
21.3.2014.
Maaliskuun 23. päivänä 2014 eduskuntapuolueiden puheenjohtajat julkaisivat sopimuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa viidellä sote-alueella. (VN tiedote
23.3.2014) THL:n tuottama vaikutusten arviointi hallituksen esityksestä vanheni kahdessa päivässä. Tietoa vaikutusarvioinnin tuloksista
oli sovitusti välitetty arvioinnin aikana sosiaali- ja terveysministeriöön
ja sitä kautta myös puolueiden puheenjohtajille.
Järjestämislain valmistelua jatkettiin parlamentaarisen ohjausryhmän johdolla virkamiesvalmisteluna. Taustalla toimi lisäksi asiantuntijaryhmä, joka kokoontui harvoin. Lakiluonnos lähti hallituksen
esityksenä lausunnoille elokuun puolivälissä 18.8.2014 ja lausuntoaikaa oli kahdeksan viikkoa 14.10.2014 asti. THL:ta pyydettiin
toteuttamaan sote-uudistuksen vaikutuksen ennakkoarviointi 13.8.
ja 15.9.2014 välisenä aikana. Tämä kolmas arviointiraportti esiteltiin
parlamentaariselle ohjausryhmälle 16.9., minkä jälkeen se lähetettiin
lausunnon antajille tausta-aineistoksi.
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Arvioinnin organisointi ja suunnittelu
Arviointi käynnistyi kussakin vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriön
toimeksiannolla. Ensin ministeriö laati toimeksiannon luonnoksen,
jonka perusteella pidettiin yhteinen STM:n ja THL:n välinen neuvottelu. Neuvottelussa täsmennettiin toimeksiantoa ja rajattiin pois
joitakin sellaisia kohtia, joihin ennakkoarvioinnilla ei olisi mahdollista vastata, kuten esimerkiksi kustannusvaikuttavuus. Lopullinen
toimeksianto ohjasi arviointia.
Arvioinnit organisointiin THL:ssa aiemmin päätetyn toimintamallin mukaisesti (ks. kuvio 3). Arvioinnin ydinryhmään nimettiin
noin kymmenen asiantuntijaa, joilla kullakin oli oma osaaminensa
ja erillinen tehtävänsä arvioinnin toteuttamiseksi, kuten johtaminen,
prosessin etenemisestä huolehtiminen ja vastuu eri arviointikohtien
toteuttamisesta. Lisäksi arvioinneissa hyödynnettiin laajasti THL:ssa
olevaa eri sosiaali- ja terveyspalvelujen substanssiosaamista. Yhteensä
arviointiin osallistui noin 40–50 THL:n asiantuntijaa kullakin arviointikerralla. Arviointiaikojen lyhyydestä johtuen asiantuntijoita
pyydettiin laittamaan arviointiin liittyvät tehtävät etusijalle.
Arviointiryhmä ja erityisesti arvioinnista keskeisesti vastanneet
henkilöt olivat pääsääntöisesti samoja koko arvioinnin ajan. Tällä
varmistettiin arvioinnin jatkuvuus sen eri vaiheissa sekä resurssien
taloudellinen käyttö. Jatkuvuuden kannalta tämä oli tärkeää, koska
arvioinnin eri vaiheissa oli kyse lakiehdotuksen eri versioista.
Arviointiryhmä kokoontui prosessin aikana tarkistuskokouksiin. Niissä vastuuhenkilöt raportoivat työn etenemisestä ja tehdyistä
havainnoista. Prosessin loppuvaiheessa arviointiraportin luonnosta
käsiteltiin yhteisissä kokouksissa johtopäätösten ja kokonaisarvion
tekemiseksi. Viestintäosasto oli kussakin arvioinnissa mukana heti
prosessin käynnistymisen jälkeen.
Vaikutusten ennakkoarviointi prosessina
THL oli kehittänyt vaikutusten ennakkoarvioinnin prosessimallin (ks.
kuvio 4) ennen STM:n toimeksiantoa. Prosessin sujuvaa käynnistyTiedolla johtaminen  225

Kuvio 6. Arviointikehikko
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mistä tuki se, että arviointimalli oli hyväksytty THL:n johtoryhmässä
laitoksen toimintatavaksi ennen arviointipyynnön realisoitumista.
Prosessimallin soveltaminen antoi valmiudet tehdä arviointi systemaattisesti yhteisellä orientaatiolla.
Arvioinnin kohteen määrittäminen
Arvioinnin käynnistyessä syksyllä 2013 arviointiryhmä laati yhteisesti
sovellettavan arviointikehikon, joka on ollut toimiva koko arviointiprosessin ajan. Kehikkoa on kuitenkin jonkin verran täsmennetty ja
täydennetty arviointien eri vaiheissa.
Sote-järjestämislain eri versioiden vaikutuksia arvioitiin pelkästään
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja -palvelujen näkökulmasta.
Esimerkiksi lakiesityksen vaikutukset kuntiin eivät olleet arvioinnin
kohteena. Myöskään lakiehdotuksen perustuslainmukaisuuden arviointi tai sen vaikutukset kunnalliseen itsehallintoon ja kunnan asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiin eivät kuuluneet
arvioinnin piiriin.
Järjestämislailla luodaan uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisrakenne. Lakiehdotuksen (18.8.2014) 2 §:n mukaan lakia
sovelletaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen,
tuottamiseen ja rahoitukseen sekä kehittämiseen, ohjaukseen ja valvontaan. Lakiehdotuksen 1 §:ään on kirjattu lain tarkoitus ja sitä
kautta tavoitteet (kuvio 6).
Arvioinnin kohteena on se, millainen hallinnollinen rakenne lailla
luodaan ja miten lailla luotavalla rakenteella kyetään edistämään lain
tavoitteita. Lain vaikutuksia arvioitiin palvelujen saatavuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation, taloudellisuuden ja kansallisen
ohjattavuuden näkökulmasta. Arviointi perustuu julkaistuun tutkimustietoon tai muutoin dokumentoituun kokemukseen kansallisista
kokeiluista ja kansainvälisistä uudistuksista, asiantuntija-arviointeihin ja saatavilla oleviin kustannustietoihin. Kentän asiantuntijoiden
näkemyksiä lakiehdotusten vaikutuksista kartoitettiin eri vaiheissa
arvioinnin taustatiedoksi haastattelemalla. Haastateltaviksi valittiin
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sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia, joilla arveltiin olevan vahvaa
kansallista ja alueellista näkemystä palvelujärjestelmän toimivuudesta
ja sen kehittämistarpeista. Haastatteluja toteutettiin ensimmäisessä
vaiheessa kahdeksan, toisessa vaiheessa 13 ja kolmannessa vaiheessa 15.
Kuvio 6 havainnollistaa tämän vaikutusarvioinnin viitekehystä
ja käytettyjä menetelmiä. Metodologisesti tässä arvioinnissa hyödynnettiin:
– kansallista tietoa ja kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista uudistuksista ja kokeiluista ja niiden vaikutuksista,
– alueellisten uudistusten ja kokeilujen pohjalta tehtyjä laskelmia
uudistusten kustannusvaikutuksista,
– mallinnuksia sote-järjestämislain pohjalta todennäköisesti syntyvistä
järjestäjätahoista ja niiden väestöpohjista sekä ehdotuksen mukaisen
hallintorakenteen toimivuudesta ja kustannuksista,
– mallinnuksia sote-järjestämislain vaikutuksista asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitoon ja tietojen käsittelyyn,
– sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien avainhenkilöiden haastatteluja uudistuksen odotettavissa olevista vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista,
– kansainvälistä tutkimus- ja seurantatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalleista ja niiden uudistuksista. (Erhola ym.
2014)

Vaikutusten tunnistaminen ja selvittäminen
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen on sosiaalija terveydenhuollon päämäärä, ja se on myös arvioitavan lakiesityksen
päätavoitteena. Uudistuksen vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin
ei ole mahdollista arvioida luotettavasti ilman pidemmän aikavälin
seurantaa, ja siksi THL:n toteuttama arviointi on kohdistunut siihen,
miten lakiehdotuksen pohjalta muodostuva tai muuttuva hallinnollinen rakenne tukee terveyttä ja hyvinvointia koskevien tavoitteiden
toteutumista.
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Järjestelmätason lyhyen aikavälin arviointiin tarvitaan nopeasti
kerättävää tietoa esimerkiksi palvelujen saatavuuden ja kustannusten
kehityksestä. Lain tavoitteista toinen, neljäs ja viides (ks. kuvio 6) ovat
luonteeltaan tällaisia välillisiä tavoitteita, joiden kautta järjestelmä
pyrkii edistämään ja ylläpitämään väestön hyvinvointia ja terveyttä. Kuudes tavoite on selvimmin järjestelmän rakenteeseen liittyvä
ja siinä mielessä luonteeltaan pikemmin keino parantaa sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden edellytyksiä kuin suoraan
sen toimintakykyä.
Lakiehdotuksen keskeisenä pyrkimyksenä on määritellä sosiaali- ja terveyspalveluille uudet järjestäjätahot ja niiden keskinäinen
vastuunjako, siirtää järjestämisvastuuta entistä vahvemmille tahoille,
sekä taata eri järjestäjätahojen välinen yhteistyö ja koordinaatio. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö määrittyy myös jatkossa varsinaisten sisältölakien, kuten terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain ja
sosiaalihuollon erityislainsäädännön kautta. Järjestämislaki ei puutu
palvelujen sisältöihin tai palvelujen tuottamiseen vaan määrittää,
mitkä tahot vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä
väestölle. Lakiehdotuksen mukaan sote-palvelujen järjestäjätahojen
määrä vähenee noin 190:stä viiteen.
Dokumentointi ja tulosten hyödyntäminen
Arvioinnin tulokset julkaistiin kaikissa vaiheissa raporttina, jota jaettiin päättäjille, lainlaatijoille ja lausuntojen antajille sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Sote-uudistuksen alustava arviointi
(19.12.2013) ja vaikutusten ennakkoarviointi (21.3.2014) julkaistiin tutkimusraportteina. Kolmas ennakkoarviointi, SOTE viidelle
alueelle (15.9.2014) julkaistiin THL:n Päätösten tueksi -formaatissa
(Policy Brief ). Arvioinnin tuloksista tiedotettiin laajasti myös THL:n
ja STM:n tiedotteilla. Arviointien tulokset ovat olleet poliittisten
päättäjien käytössä myös ennen niiden virallista julkistamista. Arviointitulosten hyödyntämisestä ei toistaiseksi ole järjestelmällistä
seurantatietoa.
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Johtopäätöksiä
Lainsäädäntöpohjaisten järjestelmäuudistusten vaikutusten arvioinnissa on käytettävissä useita vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia viitekehyksiä
tai prosessimalleja riippuen siitä, minkä substanssialueen ja tieteenalan
lähtökohdista arviointi toteutetaan.
Sote-järjestetämislain vaikutusten ennakkoarvioinnissa käytettiin
THL:ssä käyttöönotettua lainsäädännön vaikutusarvioinnin yleistä
viitekehystä ja prosessimallia. Prosessimallin muotoilussa on hyödynnetty yleisiä sekä kansallisia että kansainvälisiä vaikutusarvioinnin
periaatteita ja oikeusministeriön ohjeistusta (OM 2007:6). THL:n
soveltamassa prosessimallissa säädösehdotuksen vaikutusten ennakkoarvioinnissa painottuu yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi.
Säädösehdotuksen vaikutuksia arvioidaan asetettuja tavoitteita
vasten keskittyen olennaisiin vaikutuksiin, tavoiteltuihin sekä mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin sekä kustannusvaikutuksiin. Vaikutuksia
jäsennetään myös suorina tai välillisinä vaikutuksina sekä välittömästi tai jonkun ajan kuluttua toteutuvina vaikutuksina. Ehdotettuja
muutoksia ja niiden vaikutuksia verrataan nykytilaan ja odotettavissa
olevaan kehitykseen, jos voimassa olevaa lainsäädäntöä ei muutettaisi.
Politiikkaprosessin ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän
tuntemus sekä arviointiosaaminen ovat ehdottomia edellytyksiä vaikutusten ennakkoarvioinnin onnistumiseksi. Tämä on ollut erityisen
tärkeää laajassa ja kauaskantoisessa sote-järjestämislain arvioinnissa,
jonka vaikutukset ulottuvat vuosikymmeniksi eteenpäin. THL:n toteuttaman arvioinnin arviointiryhmässä oli mukana kolme henkilöä,
jotka olivat mukana myös lakiehdotusten eri vaiheiden valmisteluprosesseissa. Tätä voidaan pitää arvioinnin neutraliteettia heikentävänä
tekijänä. Toisaalta siitä on ollut merkittävää hyötyä arvioinnissa, koska
sitä kautta oli mahdollista saada arviointiryhmän käyttöön tietoa taustakeskusteluista ja lain hengestä. Näin oli mahdollista varmistaa, että
eri lainkohdat ja niiden yhteys toisiinsa tulkittiin oikein arvioinnissa.
Neutraali, lakitekstin perusteella tehty arviointi voi olla ulkokohtainen, eikä se välttämättä edistä lain toteuttamista tai sen puutteiden
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korjaamista. Vaikutusarviointeihin käytettävissä oleva aika oli eri
vaiheissa niin lyhyt että syvällinen perehtyminen noin 150-sivuiseen
hallituksen esitykseen olisi ollut mahdotonta ilman politiikkaprosessin
ja taustatietojen tuntemista. Hallituksen esityksiin, erityisesti niiden
perusteluosaan, tulee aina viime vaiheen täsmennyksiä, joiden havaitseminen ja merkityksen arviointi on arvioinnin kiireisen aikataulun
vuoksi lähes mahdotonta ilman toimivaa yhteyttä lainvalmistelijoihin.
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Riitta-Maija Hämäläinen & Arja R. Aro

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN
POLITIIKKATOIMET JA TUTKIMUSTIETO

Johdanto
Tutkimukselta odotetaan sekä näyttöön perustuvaa tietoa että ratkaisuja yhteiskunnan monimutkaisiin ja pitkäaikaisiin ongelmiin, joita
on niin ihmisten terveydessä, hyvinvoinnissa ja ympäristössä kuin
kansainvälisissä asioissakin. Taloudellinen kriisi vaikuttaa hallitusten
ja hallinnon liikkumavaraan, ja siksi on entistä tärkeämpää tiedostaa, että tutkimustietoon perustuva päätöksenteko ja innovatiiviset
toimintatavat voivat auttaa löytämään ratkaisuja monimutkaisiin
ja toisistaan riippuviin yhteiskunnallisiin ongelmiin (VNK 2011;
Ministry of Finance 2013).
Eri sektoreilla, kuten terveys-, liikunta- tai ympäristösektoreilla
poliittisen päätöksenteon ja tutkimustiedon hyödyntämisen välillä on
erilaista vuorovaikutusta. Terveyden edistämisessä sektorien välinen
yhteistyö on tärkeää, koska monet julkisen sektorin politiikkatoimet vaikuttavat väestön elinoloihin ja terveyteen. Siten on tärkeää,
että tutkimustieto ja tutkimusaloitteet toisivat jo etukäteen tietoa
politiikkatoimien tarpeisiin. Näin voidaan tehdä vaikuttavampia
politiikkatoimia ja -ohjelmia.
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Tutkijoiden ja päättäjien yhteistyö voi edistää tutkimustiedon
siirtämistä ja käyttämistä politiikkatoimissa, vaikka politiikkatoimien
toimijat usein väittävät tutkijoiden jättävän asiayhteyden liian vähälle
huomiolle ja siten tutkimusperusteinen tieto ei välity politiikkatoimiin
(Kothari ym. 2011). Toisaalta tutkimukselle asetettavat vaatimukset
ovat laajentuneet: tutkimuksen tulee palvella tilaajan tarpeita, olla monitieteistä, sopia ympäristöönsä tai olla siitä lähtöisin (Smits & Denis
2014). Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien pohtimisessa
kaivataan monien eri ryhmien yhteistyötä, jotta poliittisesti tärkeät
asiat, tutkimuskysymykset ja yhteiset ratkaisumahdollisuudet saadaan
esille (mm. Vartiainen ym. 2013). Näin tutkimustulosten tulkinta
ja hyödyntäminen politiikkatoimissa vahvistuu, vaikka politiikkatoimien prosessi onkin harvoin lineaarinen tai rationaalinen, mutta
usein pienten muutosten vähittäistä huomioimista (Lindblom 1979).
Tutkimustieto päätyy politiikkatoimiin monin eri tavoin (mm.
Haynes ym. 2011). Politiikkatoimien toimijoiden analyysin kautta
voidaan arvioida prosessia ja miten eri tiedot ja näkemykset päätyvät
politiikkatoimiin (Brugha & Varvasovszky 2000). Yhteiskunnallisia
ongelmia määrittelevät mm. poliitikot, virkamiehet, tutkijat, kansalaiset tai media. Usein vain asialistalle päässeet ongelmat ja asiat otetaan
ratkaistaviksi politiikkatoimissa (Kuvio 1). Asialistoja ja vaikutusvaltaa
politiikkatoimen muotoiluun on poliitikoilla, virkamiehillä, medialla,
yleisellä mielipiteellä ja yksittäisillä ihmisillä (Walt 1994, Kingdon
1984). Media on nykyisin avainasemassa; sillä on kykyä nostaa esiin
ja priorisoida ongelmia muiden toimijoiden kustannuksella tai joidenkin toimijoiden hyödyksi (Dolowitz & Marsh 2002). Kansalaisille
ei voi kertoa, mitä asioista pitää ajatella, mutta hyvin tehokkaasti voi
esittää, mitä asioita pitää ajatella ja mitä asioita on syytä huomioida
päätöksenteossa. Siten politiikkatoimien vaikuttavuuden kannalta on
olennaista kyetä markkinoimaan niin ratkaisua vaativaa ongelmaa kuin
siihen tarjottua ratkaisua: voidaan siis kysyä, mitä asialle on tehtävä
tai onko asialle tehtävä mitään?
Tutkimustietoa voidaan hyödyntää monissa politiikkatoimen
valmisteluprosessin vaiheissa (Kuvio 1). Tutkimusperusteisen asian
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asialistalle pääsy riippuu vaikuttajayksilöistä ja mielipidejohtajista,
joilla on hyödyllisiä tietolähteitä, keskustelukumppaneita sekä valmistelijoita, jotka keräävät ja kokoavat sekä tutkimusperusteista että kokemus- ja mielipidetietoa asioiden valmisteluun (Soikkeli ym. 2011).
Siten politiikkatoimia ovat valmistelemassa julkisen sektorin virkamiehet ja muut vaikuttajat, toimijat ja instituutiot. Kansalaisjärjestöt
ja muut hallituksen ulkopuoliset toimijat ovat vaikuttaneet tärkeiden
kysymysten julkistamiseen ja julkisuuteen, kokeilujen rahoituksen
hankkimiseen, tutkimuskysymysten esiin nostamiseen, uudistuksiin
sekä mediaan. Kansalaisjärjestöillä on siten rooli politiikkatoimien
rakentamisessa ja niiden eteenpäin viemisessä. Julkisen sektorin tutkimuslaitokset sekä yksityiset konsulttiyritykset ja ajatushautomot
muotoilevat institutionaalista maisemaa, jossa erilaiset muut toimijat
välittävät, työstävät ja louhivat tutkimustietoa (Kuusela & Ylönen
2013).

Politiikkatoimen
arviointi

Politiikkatoimen ennakointi

Politiikkatoimen arviointi

Kriisivaiheiden tuki

Politiikkatoimen muotoilu

Tutkimustiedon
hyödyntäminen

Tilannekohtainen
politiikkatoimen tuki
Tuki toteuttamiselle

Asialistan
muodostaminen

Asiantuntĳoiden konsultointi
ja -kuulemiset
Politiikkatoimen
hyväksyminen

Politiikkatoimen
toteutus

Toteutuksen suunnittelu

Kuvio 1. Politiikkatoimen yksinkertaistettu valmisteluprosessi
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Näyttöön perustuvaa päätöksentekoa hallitsee usein lääketieteellinen
tutkimusperinne, jossa määrälliset menetelmät priorisoidaan muiden
tutkimusmenetelmien kustannuksella. Tutkimusperusteisen tiedon
luokittelu menetelmien mukaan alentaa muiden tiedon hankinnan
menetelmien roolia päätöksenteossa, kuten käytännön kokeilujen ja
kokemusten tuottaman tiedon huomioimista (Glasby & Beresford
2006). Monet myös uskovat, että parempi tietoperusta ja tiedon
käyttö voivat parantaa yhteiskunnan monimutkaisten ongelmien
ratkaisemista erilaisilla politiikkatoimilla (mm. Lin & Gibson 2005).
Tutkimukseen perustuva politiikkatoimi syntyy monimutkaisen ja
pitkäkestoisen prosessin kautta (Kuvio 1). Verkostot tutkijoiden,
käytännön toimijoiden ja päättäjien välillä ovat tarpeen, sillä niissä
arvioidaan, miten tehokkaasti tutkimustietoa on yhteisön ja tutkimustiedon kannalta käytetty politiikkatoimissa (Jansen & Ruwaard 2012).
Monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat ovat usein uniikkeja,
eikä niille ole löydettävissä sataprosenttisen hyvää ratkaisua. Ne ovat
yleensä luonteeltaan jatkuvia, ja ilman ongelmaan tarttumista ne
kasvavat suuriksi (Vartiainen ym. 2013). Tällaiseksi monimutkaiseksi
ongelmaksi on kutsuttu myös liian vähäistä liikuntaa. Säännöllinen
liikunta on hyödyllistä terveydelle, ja tiedetään myös, että fyysinen
ympäristö vaikuttaa aktiiviseen elämään (Lee ym. 2012; NICE 2014).
Liikunnan ja kansanterveyden politiikkaohjelmilla liikuntaa pyritään
lisäämään niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla,
mutta on haastavaa määritellä, mikä toimii, mitä mitataan, miten
mitataan muutosta ja kenen tutkimustietoa tai muuta tietoa käytetään
päätösten tekemiseen. Tutkimustiedon mukaan terveyden edistäminen
liikunnan kautta vaikuttaa enemmän väestön terveyteen, jos sektorit
ja järjestelmät toimivat yhteistyössä keskenään (Kohl ym. 2012).
Tässä luvussa käsitellään seuraavia kysymyksiä: Miten politiikkatoimien valmistelijat ovat käyttäneet tutkimustietoa? Mikä rooli
tutkimustiedolla on liikunnan politiikkatoimien asiakirjoissa? Millaisia uusia prosesseja ja instituutioita on syntymässä tutkimustiedon
muotoiluun? Luvussa käytetään esimerkkejä sekä kirjallisuudesta että
meneillään olevasta EU:n rahoittamasta seitsemän maan tutkimus-
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hankkeesta ”Tutkimustietoa liikunnan politiikkatoimiin” (Research
into Policy to enhance Physical Activity; www.repopa.eu).

Millaista tutkimustietoa liikunnan
politiikkatoimien pohjaksi on tarjolla?
Eri mailla on hyvin erilaisia liikuntapolitiikan asiakirjoja, kansallisia
ohjelmia ja suunnitelmia sekä terveyttä edistävää liikuntaa koskevia suosituksia (Heath ym. 2012). Politiikkatoimien valmistelussa
tutkimustiedon käyttö on harvoin ollut keskeisessä asemassa, sillä
päätöksiin vaikuttavat monet muut seikat, esimerkiksi olosuhteet ja
väestön ominaisuudet, sekä ympäristöön liittyvät tekijät, kuten perinteet, poliittiset tavoitteet, arvot ja resurssit (ajankäyttö, toimijoiden
osaaminen ja talous) (mm. Hämäläinen & Villa 2014). Myös erilaisten ammattilaisten, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen sitoutuminen
politiikkatoimen valmisteluun vaikuttaa tutkimustiedon käyttöön.
Terveyden edistämisestä, kansanterveydestä ja liikuntatutkimuksesta politiikkatoimiin tehdyt linjaukset ovat usein ristiriitaisia eri
kulttuureissa ja asiayhteyksissä. Vaikka käytössä onkin viitekehyksiä,
painotuksia, keinoja ja suosituksia eri tavoitteita ja kohderyhmiä
varten, niistä harvoin löytyy yksiselitteistä neuvoa siitä, mikä olisi
paras toimintatapa tai tärkein tutkimusperusteinen kehittämistoimi.
Tutkijat eivät myöskään ole yksimielisiä parhaista politiikkatoimien
strategioista eli siitä, pitäisikö politiikkatoimet kohdistaa koko väestöön, riskiryhmiin vai esimerkiksi tiettyihin väestöryhmiin.
Tutkijat esittävät politiikkatoimille usein abstrakteja vaihtoehtoja
tai toimintatapoja, joiden seurauksia ei ole riittävästi arvioitu (Lavis
2002). Tutkijat myös usein ajattelevat politiikkaprosessien etenevän
lineaarisesti ja rationaalisesti siten, että kun tutkimustietoa on jaettu
riittävästi, se ikään kuin itsestään siirtyy politiikkatoimiin ja muuttaa
toimintatapoja. Tutkimustiedon siirtäminen, soveltaminen ja hyödyntäminen politiikkaprosessissa on haasteellista (Lavis ym. 2003;
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Lavis 2006; Lomas 2007), eikä liikunnan ja terveyden edistämiseen
liittyvän tiedon siirtäminen tee poikkeusta.
Politiikassa tarvittavan tutkimuksen niukkuuteen ja varsinaisen
politiikantutkimuksen vähäisyyteen on kirjallisuudessa kiinnitetty
huomiota kansainvälisesti (esim. Nutbeam & Boxall 2008) ja myös
Suomessa (Sihto 1997; Sihto 2010). Lepon (2009) mukaan tieteellisiä
syitä ja vaikutuksia koskevasta kausaalikielestä olisi siirryttävä politiikan tavoite–keino-kieleen. Biolääketieteellisen ja epidemiologisen tiedon sijasta politiikassa tarvittava tieto koostuu enemmän taloustieteen,
juridiikan ja sosiologian antamasta tiedosta. Politiikassa puolestaan
käytetään tutkimusnäyttöä valikoivasti ja ideologiaa oikeuttavasti;
sitä käytetään, jos se sopii politiikan suuntaan ja on ymmärrettävää
ja käytännöllistä eli toteuttamiskelpoista (Nutbeam & Boxall 2008).
Jos politiikkatoimien pohjaksi halutaan näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja tutkimustiedon käyttöä politiikkatoimissa halutaan lisätä
(Raivio 2014; Valtioneuvoston kanslia 2011), liikuntapolitiikan sektorien väliseen yhteistyöhön tarvitaan nykyistä enemmän verkostoja
ja vuorovaikutusta (Valtonen & Ojajärvi 2013).
Melkas (2010) ehdottaa, että terveyden edistämisessä kaivataan
tasapainoa informaatio-ohjauksen ja normiohjauksen välille. Toisaalta
liikunnan politiikkatoimissa kunnilla on merkittävä rooli liikunnan
edistämisessä, ja esimerkiksi hyvinvointikertomus osana informaatio-ohjausta on vielä vähän käytetty voimavara liikuntatoimessa (Tukia
ym. 2011). Informaatio-ohjausta ja tutkimusperusteista päätöksentekoa voidaan kuitenkin lisätä. Siihen antaa hyvät mahdollisuudet
lisääntynyt kiinnostus tutkimustiedon hyödyntämiseen (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2013) sekä ”terveys kaikissa politiikoissa” -näkökulma (Melkas 2013), johon liikunta kuuluu olennaisena osana ja
mm. terveydenhuollon tehtävänä (Vuori 2013).
Jotta tutkimustietoa käytettäisiin enemmän päätöksenteossa, olisi
tehostettava mm. monimutkaisen ja kuhunkin ympäristöön sovitetun tutkimustiedon viestimistä päätöksentekijöille, tutkimustiedon
soveltamista politiikkatoimiin, kokemuksen kartuttamista yhteistyöstä
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päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja sektorien kanssa sekä politiikkatoimien arviointia (Satterfield ym. 2009; Lavis ym. 2002; Daugbjerg
ym. 2009). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (Liverani ym. 2013)
korostaa, että tarvittaisiin selkeitä tutkimuksia niistä politiikan ja
instituutioiden välisistä toimintatavoista, jotka vaikuttavat terveyttä
koskevan tutkimustiedon käyttöön päätöksenteossa ja politiikkatoimissa. Näitä ovat mm. neuvotteleva vuoropuhelu sekä tutkijoiden
ja päättäjien yhteistyö tutkimusaiheiden valinnassa sekä tiedon soveltamisessa ja muokkaamisessa päätöksentekijöiden käyttöön (mm.
Strauss ym. 2009).
Liikunnan politiikkatoimissa niin kuin monella muullakin alalla
tutkimustiedon ja muun tiedon käyttäminen on tasapuolistunut teknologian kehittymisen vuoksi, ja se on tuonut lisää mahdollisuuksia
tiedon käyttämiseen, tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen. Toisaalta erilaisen tiedon määrä on aiheuttanut ongelmia tiedon luotettavuudessa,
totuudenmukaisuudessa ja uskottavuudessa sekä tiedon erittelemisessä – erilaista ja jopa vastakkaista tietoa tarjoavia toimijoita syntyy,
mutta myös häviää. Vaikka liikunnan politiikkatoimien pohjana on
useimmiten käytetty tutkimustietoa, ei ole helppoa osoittaa, milloin
ja miten sitä on käytetty. Tiedon ja tiedolla johtamisen vaatimuksia
on esitetty monesti (Opetusministeriö 2006; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013), mutta toistaiseksi liikuntatutkimuksella on vahvistettu
jo tehtyjä päätöksiä ja ratkaisuja (Ojajärvi ym. 2013).

Tutkimustiedon tarpeet liikunnan politiikkatoimissa
Liikunnan lisääminen väestössä on haasteellista, sillä sekä terveyden
edistämisen että kansanterveyden kannalta näkökulmat, mahdollisuudet ja toimenpiteet ovat monimutkaisia ja eri sektoreiden välisiä.
Akateeminen keskustelu keskittyy esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien
liikunta-aktiivisuuden mittaamiseen, eri liikuntamuotojen terveysvaikutuksiin ja vaikkapa siihen, miten yksittäiset liikuntainterventiot
vaikuttavat terveyteen tai liikunta-aktiivisuuteen. Liikunnan, terveyden
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edistämisen ja kansanterveyden välillä on lähtökohtainen ero siinä,
painotetaanko yksilöä vai yhteisöä. Se hankaloittaa yksinkertaisten
ja vaikuttavien tutkimusperusteisten liikuntaa ja terveyttä edistävien
viestien sisällyttämistä politiikkatoimiin.
Liikuntatutkimuksen akateemiset artikkelit julkaistaan pääasiassa liikunta-alan lehdissä, ja toisaalta terveyden edistämisen ja
kansanterveyden näkökulmat liikuntaan julkaistaan pääasiassa näiden tieteenalojen lehdissä. Samoin liikuntatieteellistä tietoa jaetaan
pääasiassa liikunta-alalla tai liikunnan parissa toimiville, vaikka sektorien välistä yhteistyötä on ehdotettu ja vaadittu sekä liikunta- että
terveysalan tutkimuksissa ja politiikkatoimissa, erityisesti terveyttä
edistävän liikunnan asiakirjoissa (Opetusministeriö 2006, Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2009, 2013).
Saatavilla oleva liikunnan tutkimus- ja seurantatieto on harvoin
riittänyt liikuntapolitiikan päätöksenteon pohjaksi tai päätösten vaikutusten arviointiin. Ojajärvi, Pyykkönen ja Valtonen (2013) toteavat,
että päätöksenteon ja tiedon suhteessa on kolme keskeistä ongelmaa: 1)
tiedosta on puutetta, ja tutkimusta pitäisi tehdä myös päätöksentekoa
varten, 2) tieto on vääränlaista ja hankalasti saavutettavissa, joten sitä
pitäisi järjestää, muokata ja tulkita, sekä 3) tieto ei vaikuta riittävästi
päätöksentekoon ja kansalaisten liikuntaan.
Käynnissä olevassa kansainvälisessä REPOPA -tutkimushankkeessa, jossa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on mukana,
on tavoitteena yhdistää tutkimustieto ja asiantuntijoiden tietotaito
liikunnan politiikkatoimiin. Tarkoituksena on lisätä terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn synergiaa kestävällä tavalla. Tutkimushankkeen tarkempi avainkäsitteiden, menetelmien ja aineiston
kuvaukset on julkaistu aikaisemmin (Aro ym. 2014, Hämäläinen &
Villa 2014; Aro 2012).
Tutkimuksessa analysoitiin 21:tä liikuntaan liittyvää politiikkatoimien asiakirjaa ja haastateltiin 87:ää politiikkatoimiin osallistunutta
henkilöä kuudesta Euroopan maasta. Terveyttä edistävän liikunnan
politiikkatoimissa asiakirjojen ja haastatteluiden analyysin perusteella
tietolähteet luokiteltiin seuraavasti:
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–
–
–
–

tutkimustieto, kuten väestötutkimukset, tilastot ja selvitykset
muu tieto, kuten kuulemistilaisuudet, verkostot ja kokoukset
median tuottama tieto
yhteiskunnan viitekehykseen liittyvä tieto, kuten lait, säädökset ja
hallitusohjelma, ja
– arkitieto ja intuitio, kuten arvot, kiinnostus ja politiikka.

Suomessa liikunnan politiikkatoimijoiden haastatteluissa eri toimijat
kertoivat, että liikunnan politiikkatoimien asiakirjoissa tutkimustieto
oli taustalla läsnä, mutta tutkimuksia ei ollut systemaattisesti erityisemmin eritelty. Työryhmään osallistuneiden asiantuntijoiden tieto
oli usein suodattunut kokemuksissa ja ajatuksissa useaan kertaan niin,
ettei siitä voitu enää eritellä esimerkiksi tutkimuksen alkuperää. Monissa haastatteluissa ilmeni toive tutkimustiedon popularisoimisesta, ts.
tutkimuksen soveltamisesta käytäntöön ja politiikkatoimen tarpeisiin.
Monien haastateltavien mielestä tutkimustiedon käyttö on politiikkatoimien uskottavuuden kannalta tarpeellista, mutta politiikkatoimien
päätökset heijastivat enemmän poliittista tahtoa, johon oli sekoittunut
tutkimustiedon lisäksi hallinnon ja järjestöelämän kokemustietoa,
liikuntakulttuurin kokemustietoa yleensä sekä käytössä olevia hyviä
käytäntöjä. Liikunnan politiikkatoimien asiantuntijoilta odotettiin
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia (Hämäläinen & Villa 2014).
REPOPAn 87 haastattelun perusteella voidaan todeta, että tutkimustietoa on helpompi käyttää, jos siihen on hallinnon tuki, tarjolla
on relevanttia tutkimustietoa ja tutkijoiden ja eri sektoreiden välillä
on toimivia yhteistyösuhteita. Erityisesti hallinnon tuki on tärkeää.
Tutkimustiedon käyttämiseen vaikuttivat myös taloudelliset voimavarat, ajankäyttö ja politiikkaprosessin seuranta. Merkityksellisen
tutkimustiedon saavutettavuuteen vaikutti se, oliko tarjolla soveltavaa
tutkimusta ja oliko tutkimustietoa asiaan nähden riittävästi. Yhteistyösuhteet tutkijoiden kanssa hyödyttivät politiikan tekijöitä, koska
politiikkatoimien asiakirjojen linjauksia haluttiin perustella tutkimuksilla; tämä tapahtui erityisesti yhteistyöhankkeiden ja suorien suhteiden
kautta. Myös tutkijoiden tiedon välittäjän rooli sekä kansalais- ja
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asiantuntijakuulemisten kautta saatu muu tieto hyödyttivät politiikkatoimien asiakirjojen valmistelua (REPOPA Consortium 2013).
Useimpien politiikkatoimijoiden haastatteluiden mukaan tutkimustiedon käyttöä rajoittivat päätöksentekoprosessien luonne, poliittinen tahtotila, tutkimusten ja päätöksenteon erilainen aikajänne,
tutkimustiedon heikko sovellettavuus sekä resurssien ja yhteisten tutkimustiedon käytön kriteerien puute. Tutkimustulosten teoreettinen
raportointi tuntui myös vaikeuttavan tutkimustulosten soveltamista
politiikkatoimien suunnittelussa. Voimavaroista yleisesti ajan puute
ja puutteellinen taito hyödyntää tutkimustuloksia päätöksenteossa
haittasivat tutkimustiedon käyttöä politiikkatoimien pohjana (REPOPA Consortium 2013).

Tutkimustiedon välittäjien rooli politiikkatoimissa
Tutkimustiedon välittäjillä on tärkeä rooli tutkimustiedon ja politiikkatoimien välisen kuilun kaventamisessa. Tutkijoiden ja tutkimustiedon välittäjien yhteistyö on järkevää ja tarpeellista tutkimusperusteisen
tiedon saamiseksi mukaan politiikkatoimiin. Välittäjäorganisaatioilla,
kuten verkostoilla, instituuteilla ja tutkimusrahoittajilla, on merkittävä
tehtävä tutkimustiedon hyödyntämisessä. Tutkimustietoa voidaan
välittää myös tutkijoiden ja päättäjien yhteisissä foorumeissa, kuten
erilaisissa työryhmissä ja seminaareissa. Ne luovat myös luottamusta
päättäjien, toimijoiden ja tutkijoiden välille. Esimerkiksi australialainen Sax Institute tarjoaa terveysjärjestelmän ja -ohjelman toimeenpanemisen tueksi tutkimusperusteisen tiedon arviointia. Sitä varten
on luotu työväline, joka huomioi tutkimuksen tilaajan tarpeet, yleiset
ja erityiset tutkimuskysymykset sekä vaaditun tutkimusperusteisen
näytön tason. Tutkimusperusteisen näytön arviointiin käytetään 6–8
viikkoa, ja tulosten soveltaminen politiikkatoimeen käydään tutkimuksen tilaajien ja tekijöiden kanssa yhdessä läpi neuvotteluprosessissa
(Martinez & Campbell 2007; Campbell ym. 2011).
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Tutkimuksen ja tutkimustiedon määrä ja saatavuus ovat kasvaneet internetin myötä huomattavasti. Siten on perusteltua vahvistaa
ja edistää tutkimusperusteista tiedon käyttöä politiikkatoimissa ja
päätöksenteossa. Monimutkaiset hankalat ongelmat vaativat kattavia
tutkimusohjelmia, joissa tutkimustieto, politiikkatoimet ja käytäntö
yhdistyvät ja hyötyvät toisistaan. Tutkimuslaitosten, yliopistojen ja
kuntien pitäisi yhdessä sopia tutkimusten tavoitteista, selvittää, mitä
eri osapuolet voivat tarjota tutkimuksiin, sekä parantaa tutkimustiedon
käyttöä. Hollannissa tutkimustiedon hyödyntämistä on parannettu
Academic Collaborative Centerien (ACC) kautta yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä kuntien välillä, erityisesti terveyden, terveyden
edistämisen ja hyvinvoinnin alueella vuodesta 2005. Hankkeissa on
mukana myös muita organisaatioita, ja tutkijat työskentelevät osittain
yliopistoissa ja osittain kunnissa. Tavoitteena on tutkimustiedon käytön parantaminen ja kuilun kaventaminen tutkimuksen, käytännön
ja politiikkatoimien välillä. ACC:llä on usein pitkä kumppanuus
perusterveydenhuollon ja yliopiston kanssa. Tärkeää on käytännöstä
lähtevien ongelmien ratkominen tutkimuksen keinoin. ACC:t tuottavat julkaisuja, esityksiä, työpajoja, seminaareja, luentoja, koulutusta
ja tutkimuksia yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa (Molleman
& Fransen 2011). ACC:llä on siten myös rooli tutkimustiedon ymmärtämisen ja kapasiteetin laajentamisessa.
Tutkimustiedon välittämiseen tarvitaan tiedontarpeiden identifiointia, tutkimustiedon syntetisointia, viestintää ja tutkimustiedon
jakamista sekä tutkimustiedon ja toiminnan kuilun kaventamisen
vaikutusten seurantaa. Tämä on erityisesti korostunut eri maiden
hallitusten päätöksissä uudistaa hallinnon eri sektoreita ja niiden
toimintakykyä ja vaikuttavuutta. Englannissa National Institute
for Health and Care Excellencen (NICE) rooli on ollut parantaa
terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuloksia tuottamalla tutkimusperusteista neuvontaa ja oppaita käytännön työntekijöille vuodesta
1999. NICE tuottaa monenlaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden
eri ammattiryhmille. NICEn oppaat ja suositukset perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukseen. Lisäksi NICE tekee mm.
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teknologia-arviointia terveydenhuoltoon sekä laatustandardeja ja
internetpohjaisia tutkimusperusteisia hakupalveluita ammattilaisten
ja tutkijoiden käyttöön. Lisäksi hallituksella on käytössään eri alojen
tiedeasiamiehiä muun muassa ministeriöissä, jotka koordinoivat tutkimustiedon käyttöä politiikkatoimissa (Doubleday & Wilsdon 2013).
Suomessa on parhaillaan menossa tiedeasiamiehen toimien perustaminen ministeriöihin ja tutkimuksia rahoittaviin tahoihin (Valtioneuvoston kanslia 2014). Kanadassa on pitkään sovellettu politiikkatoimien valmistelua tutkimusperusteisesti. Kanadassa tutkimustiedon
käyttöä on edistetty tiedeasiamiesten ja tutkimustiedon välittäjäorganisaatioiden kautta monilla politiikan eri alueilla (Howlet & Newman
2010). Kanadan Public Health Agency tarjoaa koulutusta, oppaita ja
internetpohjaista ohjausta tutkimusperusteiseen päätöksentekoon. Sillä
on myös verkostoja erilaisten työvälineiden ja metodien kehittämiseen
sekä hyvien käytäntöjen malleja, myös liikunnasta (http://cbpp-pcpe.
phac-aspc.gc.ca/public-health-topics/physical-activity/).
Jotta tutkimustieto saataisiin paremmin käyttöön, on syytä edistää
tutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä yhteistyötä politiikkatoimijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. Tasa-arvoinen vuoropuhelu eri
toimijoiden ja hallinnonalojen välillä on tärkeää, ja sille voidaan luoda
rakenteet. Liikuntasektorilta puuttuu ns. laaja-alainen sektoritutkimuslaitos, joka voisi kootusti, monitieteisesti ja tutkimusperusteisesti
kehittää liikuntasektoria muiden sektorien kanssa. Myös tiiviimpi
vuoropuhelu jo olemassa olevien instituutioiden, kuten ministeriöiden, liikuntatieteellisen tiedekunnan, UKK-Instituutin, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen, yliopistojen, korkeakoulujen, säätiöiden
ja muiden kanssa voisi täyttää tutkimustiedon hyödyntämisen vajetta
eri politiikkatoimissa.

Tutkimustiedon tarpeen ja tarjonnan välinen tasapaino
Tutkimustiedon tarve on monipuolistunut sekä muuttunut ennakoimattomammaksi ja nopeatempoisemmaksi. Tutkimustiedon ja
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tutkimusperusteisen päätöksenteon olosuhteiden muutos vaatii kartoittamaan, millaista tietoa ja millaisia tiedontuottajia vielä puuttuu, ja
luomaan laajoja verkostoja. Verkostot ja tutkijat tarvitsevat uudenlaisia
yhteenliittymiä ja tutkimustiedon välittämisen osaajia, kuten tiedetoimittajia, tiedeviestintään erikoistuneita tutkijoita ja monipuolisia
mediaviestinnän osaajia. Tutkimustiedon käyttäjät ja päättäjät voivat
luoda rakenteita tutkimustiedon käytön esteiden vähentämiseksi ja
kehittää strategisia tietojohtamisen menetelmiä ja mahdollisuuksia.
Edelleen tarvitaan tutkimuksen jatkuvuuden turvaamista ja tutkimustulosten louhintaa, soveltamista, tulkintaa ja koontia päätöksenteon eri tasoilla. Liikuntapolitiikkaan ja muuhun liikuntaan liittyvää
yhteiskuntapoliittista tutkimusta voidaan lisätä. Vähän liikkuvien
henkilöiden määrän kasvamista ei ole erityisen hyvin osattu ennustaa,
eikä sen vuoksi ole laadittu toimenpiteitä arkiliikkumisen ja liikunnan lisäämiseksi (Suomen Lääkärilehti 2014). Liikuntapolitiikan
toimeenpanon tutkimus ja arviointitutkimus ovat vielä harvinaisia
(Oosi 2013; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011).
Yksi keskeinen haaste on terveyttä edistävän liikunnan tukeminen
hallinnon eri aloilla. Suomessa liikunta on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa, mutta sosiaali- ja terveysministeriö on yhä
kiinnostuneempi ja aktiivisempi terveyttä edistävän liikunnan alueella
monin tavoin. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnostunut
kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä ilmastopoliittisesta näkökulmasta
sekä maa- ja metsätalousministeriö ulkoilun edistämisestä esimerkiksi
luonnonvara-alan ja matkailun edistämiseksi. Omat haasteensa tuovat hallinnon ristiriitaisuudet sekä politiikkatoimien päällekkäisyys,
limittäisyys ja yhtäaikaisuus. Se, että muut sektorit ja instituutiot
toimivat liikunnan edistämiseksi, voidaan nähdä kilpailuna tai vastakkainasetteluna. Toisaalta eri toimialueiden kilpailu resursseista on
kiivasta, mikä estää ja hidastaa sektorien välisen todellisen yhteistyön
syntymistä, kehittämistä ja hyödyntämistä niin osaamisessa, resursseissa kuin toiminnassakin.
Politiikkatoimien valmisteluprosessi on sinänsä haasteellinen.
Vaikka terveysmenot ovat suuri menoerä valtion budjetissa, monet
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muut toimet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin suhteellisesti enemmän kuin sairaanhoito tai terveyspalvelut. Nykyinen
politiikkatoimien toimintatapa sementoi tavan, jolla valtion budjetin
resursseja hallitaan ja hallinnoidaan, ts. korostetaan hoitoa ja palveluja,
sen sijaan että jaettaisiin resursseja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja
investoitaisiin terveyteen (Rimpelä 2010; Mercur ym. 2013). Sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä voitaisiin pitää
tärkeänä, mutta valtarakenteet, yleinen etu ja sen perinteiset ajattelutavat terveydenhuollossa ylläpitävät ajatusta hoidon ja palvelujen
ensisijaisuudesta – niissä tulokset näkyvät heti ja hoitojen hyödyistä
on enemmän näyttöä kuin pitkäkestoisen terveyden edistämisen tai
sairauksien ennaltaehkäisyn hyödyistä. Terveyden edistäminen joutuu
tyytymään myönnytyksiin ja tinkimään toiminnastaan terveyspalveluja hoito-orientaation vuoksi (Melkas 2013).
Nykyteknologia on muuttanut tiedonvälitystä ja levittämistä
siten, että tieto siivilöityy eri tavalla aikaisempien portinvartijoiden
ohi. Sillä on vaikutusta myös tutkimustiedon leviämiseen, käyttöön ja
hyödyntämiseen. Mediaa käytetään myös tutkimustiedon ja -näytön
markkinointiin, viestintään, vaikuttamiseen sekä asioiden eteenpäin
viemiseen. Tutkimustiedon uusien tuottajien ja heidän toimintansa
arvioiminen suhteessa julkisen sektorin resurssien jakoon on tärkeää,
koska uudet tiedon tuottajat ovat usein lähtökohtaisesti näkymättömiä
ja tulosten mittaaminen on hankalaa. Siksi myös tiedon välittämisen
mekanismeja pitäisi tutkia, jotta vuorovaikutus eri toimijoiden välillä
olisi hedelmällistä, reilua ja demokraattista – erityisesti kun politiikkatoimilta vaaditaan konkreettisia asioita, mitattavia tuloksia ja näkyviä
muutoksia. (Schlierf & Meyer 2013.)
Sähköisen tiedontuotannon ja sosiaalisen median kasvu ovat
muuttaneet perinteistä tutkimustiedon tuotantoa, käyttöä ja hyödyntämistä. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rinnalle on syntynyt
uusia tiedontuottajia ja hyödyntäjiä, joista esimerkkinä ovat erilaiset
konsulttitoimistot, ajatushautomot ja viestintätoimistot, jotka voivat
erikoistua kansallisen tason vaikuttamistyöhön. Politiikkatoimien
verkostot ovat nopeita ja muuttuvia, ja ne toimivat kaikilla hallinnon
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tasoilla, ja perinteiset toimijat saavat uusia partnereita ja tekijöitä
rinnalleen. Tällainen kehitys lisää tarvetta kehittää uusia teoreettisia
viitekehyksiä ja menetelmiä tutkimustiedon käytön lisäämiseksi politiikkatoimissa.

Tutkimustiedon ja politiikkatoimien vuorovaikutus
Politiikkatoimijoiden vuorovaikutus ja verkostot ovat tärkeitä siinä,
että tutkimustieto saadaan otettua päätöksiä tehtäessä huomioon.
Keskeisesti siihen vaikuttaa tutkimuksen koordinointi ministeriöissä,
kunnissa ja muissa organisaatioissa; tutkimustiedon pitää saavuttaa
politiikkatoimijat. Toisaalta tarvitaan myös riittävät mekanismit tutkimustiedon levittämiseen ja tutkimusperusteisten neuvojen antamiseen. Tutkimustiedon hyödyntämisessä on tärkeää huomioida myös
tutkimustiedon muokkaus politiikkatoimiin sopivaksi sekä viestinnän
ja verkostojen merkitys.
Tieteen popularisointi eli yleistajuistaminen, tieteestä tiedottaminen ja tiedeviestintä ovat tutkijoiden ja toisaalta politiikan toimijoiden
ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Tiedevalistamisesta on tiedottamisen, opettamisen ja valistamisen kautta siirrytty enemmän erilaisiin
kohtaamisiin, joissa voidaan edistää osallistumista ja vastavuoroista
oppimista ja vuoropuhelua (Saikkonen & Verronen 2013; Tirronen
2010). Toisaalta politiikassa korostetaan tällä hetkellä tutkimustiedon
merkitystä, erityisesti kun tutkimuslaitosten ja yliopistojen toimintaedellytyksiä leikataan ja tiukkoja taloudellisia raameja perustellaan
strategisesti suunnatun tutkimuksen tukemisella ja päätöksentekoa
tukevan selvitystyön ja tutkimuksen rahoittamisella (Valtioneuvoston
kanslia 2013). Päätöksiin odotetaan järkiperäisyyttä, jolloin päätökset
voitaisiin perustaa hyötyjen ja haittojen tarkkaan arviointiin ja vaihtoehdoista parhaimman valintaan (Mela & Kivimaa 2008).
Tutkimustiedon välittäminen on muutakin kuin tutkimustiedon
organisointia, luomista ja viestintää sekä tutkimustiedon saatavuutta ja saavutettavuutta. Tiedon välittäminen riippuu organisaatioi-
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den jäsenistä, välineistä, tehtävistä ja verkostoista, ja usein tietoa on
vaikea muuttaa hyödynnettäväksi tiedoksi. Tietoa ja tutkimukseen
perustuvaa tietoa on runsaasti saatavilla, mutta politiikkatoimissa ja
päätöksenteossa olisi pohdittava, mitä tutkimustietoa huomioidaan
ja mitä jätetään huomiotta. Olisi myös pohdittava, kuka määrittää,
mitä huomioidaan, ja voiko jokin menetelmä tai taho olla ainut tutkimusperusteisen tiedon lähde politiikkatoimeen. Arvot ja normit on
hyvä avoimesti tuoda esiin suhteutettuna tutkimustiedon käyttöön ja
valintoihin (Lin & Gibson 2005).
Tutkimuslaitosten ja yliopistojen tiedon systemaattinen välittäminen ja kohderyhmittäinen (tutkijat, toimijat, käytäntö) tehostaminen
voidaan liittää rikkonaisen tutkimusrahoituksen kehittämiseen ja
tutkimustulosten raportointi- ja soveltamisvaatimuksiin (Smits &
Denis 2014). Mediayhteistyö ja - vaikuttaminen vaativat myös tutkijan
koulutuksen kehittämistä ja tutkijoiden kehittymistä mielipidevaikuttajiksi luottamuksen ja vaikutusvallan kautta.
Liikuntapolitiikan vaikuttamistyötä tulisi organisoida tutkijoiden,
päättäjien ja toimijoiden sekä käytännön toimijoiden kesken paremmin, ja lisäksi pitäisi tiivistää sektorien välistä yhteistyötä. Toiminnassa
olisi huomioitava sopeutus kuntarakenteeseen ja työskenneltävä terveyttä edistävän liikunnan saamiseksi kunnanhallitusten asialistalle:
terveyttä edistävä liikunta voidaan sisällyttää osaksi hyvinvointikertomusta ja kunnan strategiaa. Kunnan talouspoliittisilla päätöksillä on
vaikutuksensa myös terveyttä edistävään liikuntaan, joten päätöksiä
tehdessä tulisi vaikutuksia arvioida jo etukäteen.
Kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla voidaan tutkimustiedon hyödyntämistä kehittää ottamalla huomioon politiikkatoimien
vaatimukset ja niiden toteuttaminen ja arviointi. Jotta olemassa olevaa
tutkimustietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa, pitäisi sitä osata soveltaa terveyttä edistävän liikunnan tarpeisiin. Tutkimustietoa
pitäisi koota niin liikuntatieteellisestä kuin yhteiskunta-, käyttäytymis- ja valtio- ja hallintotieteellisestä näkökulmasta, jotta se saadaan
tulevaisuuden päätöksenteon tueksi ja hyödyksi. Monet tunnustavat
tutkimustiedon merkityksen ja vetoavat siihen, mutta tutkimustietoa
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voidaan tulkita ja soveltaa politiikkatoimiin ”sopivaksi”. Tällöin on
tärkeää miettiä tutkijan etiikkaa ja tiedon politiikkaa: mihin tarkoitukseen politiikka käyttää tutkimustietoa? (Turja 2011.)
Vaikuttavan liikuntapolitiikan edellytys on valistunut yleisö, ja
yksilölliset liikuntaan liittyvät muutokset toteutuvat kulttuuristen
muutosten perässä. Terveyden edistämiseen ja liikunnan politiikkatoimien tulokseen vaikuttavat keskeisesti julkisen sektorin muut
politiikkatoimet. Poliittisesti neutraalit terveyden ja liikunnan edistämisen keinot ovat fiktiota, sillä tutkimus ja terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ovat lähtökohtaisesti poliittisia. Valtiotieteellisen
ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen edistäminen tällä alueella lisäisi
politiikan kannalta relevanttia tutkimusta ja ymmärrystä politiikan
prosesseista, toimijoista ja vaikuttamisesta. Se vahvistaisi myös politiikkatoimien analyysia ja siten näyttöön ja tutkimukseen perustuvan
tiedon hyödyntämisen maksimointia. (Ojajärvi & Valtonen 2013.)
Poliitikot harvoin kiinnittävät huomiota ei-lääketieteellisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat terveyteen. Tämä myös vaikuttaa median
tapaan käsitellä liikuntapolitiikkaa ja liikunnan politiikkatoimia:
media keskittyy urheiluun tai toisaalta yksilökeskeiseen liikkumisen
edistämiseen tavalla tai toisella liikunnan kaupallisten toimijoiden
ehdoilla: keskittymällä välineisiin, laitteisiin ja palveluihin arkiliikunnan ja liikuntapolitiikan sijaan. Kapea-alainen viestintä ja median
toiminta pienentää kansalaisten mahdollisuutta ymmärtää ja tulkita liikuntapolitiikan, liikuntamahdollisuuksien ja terveyden välisiä
yhteyksiä ja vaikutuksia esimerkiksi laajemmin kunnan, alueen tai
väestön terveyteen. Eri toimijoilla, kuten liikuntajärjestöillä, liikunnan ammattilaisilla ja yrityksillä, on erilaisia tavoitteita ja motiiveja
tukea tai kannattaa mediaa eri tavoin ja ruokkia medianäkyvyyttä.
Eri toimijoiden erilaiset intressit vaikuttavat terveyttä edistävän liikuntapolitiikan näkyvyyteen ja toisaalta mahdollisuuksiin olla esillä
ja argumentoida liikuntapolitiikkaan vaikuttavalla tavalla.
Jos media keskittyy enemmän urheiluun ja kaupallisten toimijoiden toiminnan raportointiin, kaventunut liikuntainformaatio
kaventaa myös mielipiteitä liikuntapolitiikasta. Kansalaisia kuullaan
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liikuntapolitiikkaan liittyvissä asioissa harvoin, ja kannanotot ovat
usein enemmän mielipiteitä kuin hyvin informoituja päätelmiä. On
kuitenkin syytä huolehtia kansalaisten kuulemisesta, liikuntapolitiikan
läpinäkyvyydestä ja päätösten ennakkoarvioinnista niin terveyden
edistämistä kuin liikuntaakin koskevissa asioissa. Jos kansalaiset eivät
saa tietoa, poliitikoilta ei myöskään vaadita toimintatapojen muutosta.
Vähäisen tiedon varassa kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen
terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseen ja edistämiseen ei aikaansaa
vaadittavaa kimmoketta.
Jotta terveyttä edistävä liikunta todella lisäisi ja vahvistaisi terveyttä, vaatii se julkista investointia yli sektorien, yhteiskuntaluokkien,
tilan ja ajan. Nykyinen kulttuuri-ilmasto etsii kuitenkin nopeita,
äkillisiä ja tulosorientoituneita toimia ratkaisemaan tämän päivän
ongelmia. Sen sijaan terveyttä edistävän liikunnan politiikkatoimet
vaativat pitkäkestoista ja jatkuvaa toimintaa monilla politiikkatoimien
alueilla ja yhteistyötä, jotta saadaan aikaan terveysvaikutuksia ja kansalaisten terveys paranee (Pratt ym. 2012).

Keskeiset toimenpiteet tutkimustiedon hyödyntämiseen
(liikunnan) politiikkatoimien valmistelussa
Politiikkatoimien valmistelu on pääosin vaiheittain etenevä prosessi,
johon osallistuu monia toimijoita (Kuvio 1). Osa politiikkatoimista
saa alkunsa yksittäisistä aloitteista, ja toiset on ennustettavissa hallitusohjelmista, strategioista, suuntaviivoista, ohjelmista tai vastaavista.
Jotta politiikkatoimien pohjana ja perusteena olisivat tosiasialliset
tiedot, tutkimustiedon seuraamista, käyttöä ja hyödyntämistä pitäisi
parantaa monin tavoin. Politiikkatoimen valmistelussa verkostojen
toiminta ja niiden vuorovaikutus asiantuntijoiden, tutkijoiden, poliitikkojen, päätöstentekijöiden ja muiden kansalaisten kanssa on tärkeää.
Asiantuntija- ja kansalaiskuulemisten kehittäminen ja toteuttaminen
edistävät monenlaisen tiedon, myös tutkimustiedon, hyödyntämistä
politiikkatoimien muotoilussa.
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Tutkimustiedon hyödyntämiseksi politiikkatoimissa seuraavat
tekijät ovat keskeisiä:
– Tutkimustiedon huomioiminen politiikkatoimissa ja tarpeiden
määrittely: mitä tutkimusperusteisesti tiedetään ja mitä mahdollisuuksia ja toimenpiteitä tutkimus voi tuoda politiikkatoimiin?
– Tutkimustiedon välittäjien rooli ja merkitys tutkimustiedon hyödyntämisessä: tiedetoimittajien, erilaisten muiden tiedonvälittäjien,
tutkijoiden ja politiikkatoimijoiden välisen vuoropuhelun säännöllisyys ja mekanismit
– Tutkimustiedon tarpeen ja tarjonnan tasapainottaminen: viestinnän
tapojen ja tutkimusperusteisen tiedon saatavuuden määrittely: tutkimustiedon välittäminen, keskustelut ja esitykset vastaanottajien
tietotaito huomioiden sekä vuorovaikutteisuus tutkimustiedon ja
politiikkatoimien tiedon tarpeissa, tulkinnassa ja kääntämisessä
toimenpiteiksi
– Vuorovaikutus politiikkatoimien ja tutkimustiedon välillä: verkostojen määrätietoinen rakentaminen ja toiminnan jatkuvuus
tutkimustiedon hyödyntämiseksi politiikkatoimissa tutkimusalojen
välillä (muodollisten ja epämuodollisten foorumien ja dialogien
kautta) sekä sektorien välisen tutkimustiedon yhdistämisen prosessien ja dialogien kehittäminen ja ylläpitäminen.

Rahoitus: REPOPA-hanke on saanut rahoitusta Euroopan yhteisön
seitsemännestä puiteohjelmasta (FP7/2007–2013) avustussopimuksen
(nro 281532) mukaisesti lokakuusta 2011 syyskuuhun 2016. Julkaisussa ilmaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eikä Euroopan
komissio tai kukaan sitä edustava henkilö vastaa julkaisun sisällön
käytöstä.
REPOPA-konsortion jäsenet: Hämäläinen Riitta-Maija, Villa Tiia (1),
Aro Arja R., Jakobsen Mette W., Loncarevic Natasa, Gulis Gabriel,
Larsen Maja (2), Bianchi Fabrizio, Cori Liliana (3, 8), Castellani
Tommaso, Valente Adriana (3), Chereches Răzvan (4), Jansen Jan,

252  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

Dorgelo Annemiek (5), Glümer Charlotte, Jørgensen Torben, Juel
Lau Cathrine (6), van de Goor L.A.M., Spitters H.P.E.M., Quanjel
Marcel (7, 6), Rus Diana, Sandu Petru (4, 9), Ibsen Bjarne, Skovgaard
Thomas (10), Edwards Nancy, Viehbeck Sarah, Roelofs Susan (12),
Aitken Sarah ja Wichbold Clare (13).
1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
2) University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion
Research, Esbjerg, Tanska
3) Institute for Research on Population and Social Policies, National
Research Council, Italia
4) Babes-Bolyai University, College of Political, Administrative and
Communication Sciences, Cluj School of Public Health, Cluj-Napoca, Romania
5) Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO), Utrecht,
Hollanti
6) Research Centre for Prevention and Health, The Capital Region
of Denmark, Glostrup, Tanska
7) Tranzo, Tilburg University, Hollanti
8) Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Italia
9) University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu, Department
of Public Health, Cluj-Napoca, Romania
10) University of Southern Denmark, Institute of Sports Science and
Clinical Biomechanics, Odense, Tanska
12) School of Nursing, University of Ottawa (uOttawa), Kanada
13) Herefordshire Primary Care Trust, Iso-Britannia
Internetsivu: www.repopa.eu
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Minna Branders

TUTKIMUS JA TIEDOLLA JOHTAMINEN
VALTIONHALLINNON KEHITTÄMISESSÄ –
ESIMERKKINÄ KOKONAISTURVALLISUUS

Johdanto
Tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa edellyttää tutkijoiden, hallinnon ja poliitikkojen vuorovaikutusta, yhteispeliä ja yhteistä innovointia. Kaikkien osapuolten tulee nykyisin osallistua tiedon rakentamiseen
aktiivisesti ja sitoutuneesti. Tiedon tarve voi liittyä esimerkiksi siihen,
missä tilassa tarkasteltava ilmiö on sekä kysymykseen siitä millaisia
seurauksia erilaisilla toimenpiteillä (ja politiikkatoimilla) on. Arvovalintojen teko päätöksenteossa puolestaan kuuluu poliitikoille. Suomen
Akatemian mukaan tieteellinen tieto on välttämätön, muttei sellaisenaan riittävä ehto suurten haasteiden ratkaisemiseksi. Tieteellisesti
tutkitun tiedon avulla voidaan muotoilla suuria haasteita (tai vaikkapa
kompleksisuusajattelun mukaisia ilkeitä ongelmia) täsmällisiksi, tieteen
keinoin ratkaistaviksi kysymyksiksi. Lisäksi tutkimustulosten relevanssin osoittaminen päätöksiä tekeville kansalaisille sekä poliitikoille on
tieteen tehtävä. (Niiniluoto 2012, 2.)
Moderniin hallintoon liitetään tavallisesti päätöksenteon läpinäkyvyys sekä päätöksenteon vaikutusten arviointi. Monet kompleksiset
toimintaympäristöt ja limittäiset tai päällekkäiset rakenteet monimutkaistavat niin päätöksentekoa kuin sitä koskevaa tutkimustakin.
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Hallinnon tutkijoita kiinnostaa esimerkiksi se, miten päätöksenteko
julkisessa hallinnossa ja sen eri osa-alueilla todellisuudessa tapahtuu,
millaisiin poliittisiin, lainsäädännöllisiin tai toiminnallisiin perusteluihin ratkaisut nojaavat sekä millä niitä argumentoidaan?
Turvallisuushallinnolliseen päätöksentekoon sekä suunnitteluun
kuuluvat muun muassa sektorikohtaiset omistajuudet, vahvat asiantuntijuudet ja professiot. Tällä hetkellä turvallisuustoimijat uudistavat
ja kehittävät toiminnallisia rakenteitaan rationalisoinnin, säästämisen
ja supistamisen välttämättömyyden logiikalla ja moni toimija kehittää
toiminnallista ydintään erilaisten kumppanuuksien tukemana ja yhteisissä prosesseissa kumppanien kanssa, mikä lisää kompleksisuutta
entisestään. Kumppanuuksien kautta kehittyy uusia ohjausmekanismeja ja uusia toiminnallisia kerroksia.
Hallinnon tutkimuksessa ajankohtaisia teemoja ovat mm. kysymykset hallinnasta ja verkostoista, kysymykset siitä, millä mekanismeilla päätöksiä tehdään sekä millaisiin perusteisiin erilaiset ohjausmuodot
perustuvat. Hallinnon tutkimuksen päivillä Vaasassa marraskuussa
2014 kysyttiin mm., millaisissa verkostoissa tai rakenteissa (turvallisuuteen liittyvä) toiminta, esimerkiksi johtaminen, päätöksenteko
tai ohjaus tapahtuu, ja millä tavoilla tutkimus kykenee tunnistamaan
uudet monialaiset sekä monitoimijaiset toimintamekanismit? Millaisia
ulottuvuuksia hallinta (governance) sisältää, millaisia verkostoja siihen
liittyy ja keitä ovat toimijat?
Tässä artikkelissa tarkastellaan erityisesti turvallisuustutkimuksen
kysymyksiä tiedolla johtamisen näkökulmasta. Sen tavoitteena on
valottaa nykyturvallisuuden ilmiön suhdetta tutkimustarpeisiin sekä
tutkimuksellisiin haasteisiin sekä tuoda esiin käsitteen tieteenala- ja
kontekstisidonnaisuutta. Turvallisuus on käytännössä usein paradoksaalinen ja ambivalentti ilmiö (Virta 2011, 5). Politiikkaideana
siihen voidaan liittää sekä positiivista että negatiivista valenssia, eli
emotionaalista houkuttelevuutta ja hyväksyttävyyttä. Korkeaa positiivista valenssia edustaa se, että turvallisuus voidaan nähdä abstraktina
arvona, aina ajankohtaisena ajan henkenä (Sorsa 2014, 134). Negatiivinen valenssi puolestaan kulkee aina yhtä matkaa turvallisuuden
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ilmiön kanssa, sillä turvallisuuden tuottamiseksi on tunnistettava,
ennakoitava ja tarkasteltava sitä uhkaavia tekijöitä. Siihen liitettävät
mielikuvat voivat olla positiivisia tai negatiivisia sen mukaan, mistä
tieteellisistä lähtökohdista tai millaisista näkökulmista asiaa tutkitaan.
Turvallisuuden tarkastelu valenssin valossa luo mahdollisuuksia tutkia
siihen kiinteästi liitettäviä dimensioita, kuten valtaa ja politikointia,
joille se toimii alustana.
Eri tieteenaloilla turvallisuus määrittyy tieteenalan käsitteistön,
empiirisen kontekstin ja tutkimuskohteen perusteella. Turvallisuus
on olemisen tila, tavoitteellinen merkitys. Subjektiivisena tilana se
merkitsee henkilökohtaista turvallisuuden tunnetta, vapautta pelosta ja
jännityksestä, turvattomuuden vastakohtaa. (Button 2008, 4.) Buzanin
(1998) mukaan turvallisuus on sosiaalinen konstruktio, vuorovaikutteinen, ihmisten välinen ja itseensä viittaava ilmiö. Objektiivisena
tilana se tarkoittaa esimerkiksi uhan puuttumista, absoluuttisen turvallisuuden hypoteettista tilaa tai suojaa uhkilta (Button 2008, 4).
Artikkelissa pohditaan tiedolla johtamisen kysymyksiä ja problematiikkaa turvallisuusjohtamisen sekä kokonaisturvallisuuden konteksteissa. Esimerkkinä oleva väitöstutkimus edustaa hallintotieteellistä
turvallisuustutkimusta ja pohtii kysymystä kokonaisturvallisuuden
toteutettavuudesta policy analyyttisesti (Branders, 2015, tulossa).

Turvallisuuden muuttuva toimintaympäristö
Elämme globalisaation kutistamassa maailmassa, mikä nopeuttaa
muutoksia valtasuhteissa ja tuo esiin eroja arvoissa ja arvostuksissa.
Euroopan unionin turvallisuusstrategian (2003 sekä 2009) keskeisenä
tavoitteena on ollut suojella eurooppalaisia globaalissa yhteiskunnassa.
Vaikka globalisaatio luo monenlaisia mahdollisuuksia, se lisää myös
kontingenssia, eli pelivaroja ei-toivotuille tahoille, kuten esimerkiksi
järjestäytyneelle rikollisuudelle.
Turvallisuuden konteksti on globaali. Perinteiset tavat ymmärtää
turvallisuus ja edistää sitä ovat osoittautuneet ajassamme riittämät-

Tiedolla johtaminen  261

tömiksi. Rajat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden, normaali- ja poikkeusolojen sekä valtioiden välillä hälvenevät ja turvallisuuskenttä on
yhä vaikeammin hahmotettavissa. Terrori-isku Yhdysvalloissa 2001
muutti poikkeustilan pysyväksi ja vaikutti päätöksentekoon siten,
että turvallisuuteen liittyvät ulottuvuudet vaikuttavat yhteiskuntaan
ja poliittisiin linjauksiin entistä painokkaammin. Mitä erilaisimmat
ilmiöt nähdään nyt turvallisuuskysymyksinä, mikä muuttaa poliittista
suhtautumista niihin sekä niiden ratkaisukeinoihin. (Laitinen 2010,
273–274; Virta 2011b, 185)
Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden mukaan globaali keskinäisriippuvuus ja kausaalisuus vaikuttavat yhä korostuneemmin Suomen
turvallisuus- ja puolustussuunnitteluun. Perinteisestä rajoja ja alueita
korostavista raketeista ollaan siirtymässä kohti virtojen ja liikkuvuuksien resilienttejä toimintamalleja sekä uudenlaisia näkemyksiä kriisien
ja konfliktien kehitystavoista. Keskeisin käsitys kriisistä on nähdä se
prosessina, jossa kytkeytyy yhteen virtoja, leviämisiä, tartuntapintoja
sekä avoimia pääsyjä, tulokulmia ja verkostoja. Tutkijat korostavat,
että huolimatta maamme sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, sotilaallinen suorituskyky on yhä enemmän riippuvainen kansainvälisistä
mahdollistajista, joita ilman kansallista puolustuskykyä olisi mahdotonta ylläpitää. Globaaleilla virroilla on vaikutuksensa elintarvikkeiden
ja muiden hyödykkeiden, energian, informaation ja logistiikan toimitusketjuihin maailmanlaajuisesti, mikä tekee verkostojen hallinnasta
erityisen haastavaa. Globaalien virtojen näkökulmasta on noussut
kaksi tutkimusteemaa tukemaan laajaan turvallisuusnäkemykseen
liittyvää päätöksentekoa: turvallisuus resilienssinä sekä turvallisuus
puolustuksena. (Aaltola ym. 2014, 21–23.)
Turvallisuuskäsitteen sisältö vaihtelee, ja se muuttuu ja kehittyy
jatkuvasti osana ympäristön muutosta. Nykyisin siihen liitetään yhä
laajempia kysymyksiä, kuten arjen turvallisuus, ihmisoikeuksien sekä
demokratiakysymysten toteutuminen sekä inhimillinen turvallisuus.
Määriteltäessä turvallisuutta on syytä tuoda esiin sen suhteellisuus ja
kontekstisidonnaisuus: se on aina tieteenalan kehittämä tai vakiintunut
idea turvallisuudesta ja se määrittyy aina kulloisenkin tutkimuskohteen
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mukaan. Lisäksi eri tieteenalojen ja koulukuntien turvallisuuskäsitykset
ovat erilaisia ja eri kieliin sisältyy erilaisia painotuksia turvallisuudesta.
Esimerkiksi suomenkielisenä ilmaisuna turvallisuus pitää sisällään
tutun jaottelun security ja safety molemmat konnotaatiot. SAGE Dictionary of Criminologyn (2013) mukaan security viittaa vapauteen
pelosta, vaarasta, riskeistä tai huolesta. Safety puolestaan viittaa niin
ikään vapauteen vaarasta tai riskeistä, mutta siihen liitetään myös
konnotaatiot fyysisen olemuksen ja olosuhteiden turvallisuudesta
sekä omaisuuden suojelemisesta. Tässä yhteydessä varmuus viittaa
järjestykseen, vakuutukseen ja ennustettavuuteen. (Virta 2013, 399.)
Keskeisimmät ja vakavimmat turvallisuushaasteet liittyvät tällä
hetkellä terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ääriliikkeisiin
ja niihin liittyvään väkivallan uhkaan, joukkotuhoaseiden leviämiseen, tietoverkkoturvallisuuteen, huumeiden leviämiseen, laittomaan
maahanmuuttoon, energiavarmuuteen ja -riippuvuuksiin, ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen sekä luonnonkatastrofeihin.
Turvallisuuden toimintaympäristön luonteeseen kuuluu ennakoimattomuus, keskinäisriippuvuus ja rajattomuus. (Euroopan unionin
turvallisuusstrategia 2009; Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden
strategia 2010; Global risks 2014) Tämän seurauksena laajoihin turvallisuushaasteisiin joudutaankin vastaamaan metatason strategioiden
lisäksi myös esimerkiksi kaupunkien paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa (Virta, 2012).
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia linjaa perusteet Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Strategian perustana on laaja turvallisuuskäsitys ja näkökulmana
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen kaikissa turvallisuustilanteissa. (Valtioneuvosto 2010, 5.) Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että turvallisuusuhkien mittakaavana on merkittävä vaara tai
haitta maallemme, sen väestölle tai yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille ja uhkiin varautuminen tapahtuu paitsi poikkihallinnollisesti
Suomessa myös kansainvälisellä tasolla. Strategian lähtökohtina ovat
ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikat, joten näkökulma on poikkihallinnollisuudesta huolimatta ensisijaisesti maanpuolustuksellinen.
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Esimerkiksi sisäinen turvallisuus on määritelty yhdeksi seitsemästä
elintärkeistä toiminnosta (ibid., 17).
Päätöksentekoon edellä mainittu vaikuttaa seuraavasti: toisaalta
uusia strategioita ja niiden tarvetta on perusteltu uusilla uhkilla,
toisaalta uusia rakenteita ja resursointeja on vaadittu vetoamalla turvallisuuteen. Toisaalta neuvottomuus uusien uhkien edessä näyttäisi osittain halvaannuttaneen päätöksentekoa ja strategiatyötä: on
pohdittu, onko esimerkiksi Euroopan unionin turvallisuusstrategian
uudistamiseen tarvetta ja jos on, mihin suuntaan uudistusta tulisi
suunnata (Ojanen 2013).

Turvallisuuden ajankohtaisen tutkimuksen luonne
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta (2013) linjaa, että yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulee perustua
tutkittuun tietoon. Tutkimus-, ennakointi-, seuranta- ja arviointitiedon tavoitellaan vahvistavan päätöksenteon tietopohjaa ja parantavan
päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteiden edistämiseksi
periaatepäätös linjasi konkreettisia rakenteellisia ja rahoitukseen liittyviä uudistuksia, joilla pyritään tukemaan tutkimusta yhteiskunnan
kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. (VN 2013, 2.)
Edellä mainitut tutkimuspoliittiset tavoitteet ohjaavat luonnollisesti myös turvallisuustutkimuksen kehittämistä. Kansallisen
turvallisuustutkimuksen strategian mukaan tavoitteena on saada aikaan koordinoitua ja vaikuttavaa turvallisuustutkimusta, joka tukee
turvallisuuteen liittyviä politiikkatoimia sekä päätöksentekoa, lisää
tietopääomaa ja edistää kokonaisturvallisuutta (Sektoritutkimuksen
neuvottelukunta 2009, 5). Valtioneuvoston selonteossa Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta korostetaan turvallisuusosaamisen
kehittämisen merkitystä. Keskeisinä keinoina tämän tavoitteen edistämiseksi nähdään laaja-alaisen tutkimusyhteistyön kehittäminen sekä
tutkimustiedon järjestelmällinen hyödyntäminen. (VNK 2014,7)
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Tuore turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelma on lähtökohtaisesti rajattu kokonaisturvallisuuden viitekehykseen. Linjauksen
toimeksiantajana oli Turvallisuuskomitea, ja sen mukaan kokonaisturvallisuuden yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että viranomaiset toimivat systemaattisessa yhteistyössä myös tutkimustoiminnan
alueella. Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja laaja-alaiseen yhteistyöhön liittyvän tutkimuksen lisäksi viranomaisilla on myös muuta
turvallisuuteen liittyvää, päätöksentekoa tukevaa tutkimustoimintaa.
(ibid., 8–9) Tämä on kuitenkin tavallisesti luonteeltaan soveltavaa
tutkimusta: viranomaisethan eivät tee eivätkä perustaltaan myöskään
rahoita perustutkimusta. Poikkeuksena yleisestä rahoitusmallista voidaan kuitenkin mainita Maanpuolustuskorkeakoulu yliopistona, jonka
toiminta ja tutkimus rahoitetaan Puolustusvoimien budjettivaroista.
Turvallisuustutkimuksen kehittäminen nähdään onnistuessaan
osana muuta ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämistä sekä strategiatyötä. Ohjelman tavoiteltuna toimintamallina on jatkuva ja
pitkäjänteinen prosessi, joka nivoutuu oikea-aikaisesti hallinnonalojen
strategiatyöhön, johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun, keskeisiin
tutkimusrakenteisiin, -ohjelmiin sekä -instrumentteihin. (ibid., 8–9)
Tutkimustoiminnan yhteistyötä koordinoidaan ja valmistellaan
Turvallisuuskomiteassa edustettujen ministeriöiden tutkimushallintoyksiköistä tai vastaavista koostuvassa turvallisuustutkimuksen yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä tekee esitykset Turvallisuuskomitealle
kokonaisturvallisuutta tukevista pitkän aikavälin strategisista tutkimuskokonaisuuksista sekä lyhyen aikavälin tutkimustarpeista. Lisäksi
yhteistyöryhmä arvioi tutkimustoiminnan vaikuttavuutta. (ibid., 9.)
Millaista tutkimustietoa erityisesti turvallisuudesta tarvitaan?
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian linjauksissa tutkimustiedolle on
kommunikoitu erityinen rooli varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan suunnitteluvaiheessa. Siltä odotetaan myös tietoa uhkien ja
mahdollisuuksien tunnistamiseksi nopeatempoisessa, muuttuvassa ja
kompleksisessa toimintaympäristössä. Tutkittua tietoa tarvitaan lisäksi
tukemaan toimintatapojen, välineiden sekä järjestelmien kehittämiseksi erilaisten häiriötilanteiden ja kriisien hallintaan. (VN 2010, 9.)
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Turvallisuus on sekä ilmiönä että käsitteenä sekava ja hämärä,
tilana siihen liittyy epäjatkuvuus ja saavuttamattomuus, haavoittuvuuden tarkastelu suhteessa mahdolliseen tapahtuvaan. Absoluuttista
turvallisuutta ei ole. (Zedner 2009, 9–20.) Globaalissa ympäristössä
tai paikallisella tasolla, turvallisuus on aina kaikkialla arvo itsessään.
EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa (2010) oikeus, vapaus ja
turvallisuus nähdään jakamattomina: turvallisuuden odotetaan varmistavan sen, että kaksi muuta osatekijää täydentävät ja vahvistavat
toinen toistaan. Suomen YK-strategian mukaisesti, yhdessä rauhan
sekä ihmisoikeuksien ja kehityksen kanssa turvallisuus siis liittyy
keskinäisriippuvaiseen rakenteeseen, jossa yksikään osatekijä ei voi
toteutua ilman muita (Ulkoasiainministeriö 2013,11).
Turvallisuuden tutkimukseen tarvitaan sen poikkihallinnollisten
tavoitteiden ja kompleksisuuden vuoksi monitieteisiä työkaluja ja
tutkimusotetta. Turvallisuushallinto, jonka tieteenalaidentiteettiin
tämän artikkelin käsitteet ja terminologia kuuluvat, liittyy käsitteellisesti laajempaan turvallisuuden hallinnan (security governance)
tutkimustraditioon ja se tutkii pääasiassa strategioita, johtamista,
organisaatioita sekä rakenteita. Peruskäsitteitä ovat valtio, hallinto ja
järjestys ja yksilön turvallisuutta tutkitaan erityisesti osana kollektiivia:
yksilö nähdään turvallisuuden toimijana tai kohteena. Turvallisuuden
hallintaan kuuluvat Johnstonin ja Shearingin (2003) mukaan esimerkiksi arvot, rakenteet ja organisaatiot, ohjelmien toimeenpanon
menetelmät sekä tulokset ja vaikutukset. (Virta 2011) Näiden turvallisuuden hallintaan liittyvien elementtien monitieteinen tutkimus voi
tuottaa monipuolisesti sellaista tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää
erityisesti pitkän aikavälin strategisiin tarkoituksiin. Myös erilaisista
verkostoanalyyseistä ja verkostotutkimuksesta on hyötyä monin tavoin
kompleksisen turvallisuusalan päätöksenteossa.
Heusalan (2011) mukaan kokonaisturvallisuus ja inhimillinen
turvallisuus muodostavat tutkimuksellisia haasteita, joissa monitieteisyys on tarpeen. Kokonaisturvallisuuden tutkimuksellinen huomio
tulisi hänen mukaansa kiinnittää turvallisuuden rakentamisen prosesseihin. Parhaimmillaan tutkija voi löytää kokonaisturvallisuusajatte-
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luun liittyvän inhimillisen turvallisuuden käsitteen tukemana sellaiset
teoreettiset ja metodologiset välineet, joilla voi päästä turvallisuuspolitiikan pintatason läpi ja kyetä syventämään vallitsevaa ajattelutapaa
turvallisuuden rakentumisesta. (Heusala 2011, 109.)
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia painottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistoiminnan merkitystä kokonaisturvallisuuden tavoitteiden saavuttamisessa (VN, 2010). Ulkopoliittisen
instituutin tuoreen julkaisun mukaan turvallisuusnäkökohtien tarkastelu erilaisina toimintojen virtoina kuitenkin haastaa varautumisajattelumme (Aaltola ym. 2014). Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluu
mm. vesihuolto, energiatuotanto ja tietoverkot. Ne ovat elintärkeitä
toimintoja, sillä niiden vahingoittamisella olisi laajoja vaikutuksia mm.
hyvinvointiin ja talouteen. Kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen
tarvitaan laaja verkosto, sillä se itsessäänkin ilmenee verkostona. Valtio
ja kunnat eivät kuitenkaan tavallisesti ole organisoituneet verkostoiksi,
mikä heikentää mahdollisuuksia vastata turvallisuusuhkiin. Esimerkiksi terroristijärjestöt puolestaan ovat vahvasti verkostoituneet ja
pystyvät täten nopeisiin ja joustaviin iskuihin.
Tästä syystä verkostojen systeemiseen ymmärtämiseen tulisi
kiinnittää runsaasti huomiota tulevaisuuden kansallisissa turvallisuuskysymyksissä. Kriittistä infrastruktuuria voi suojella parhaiten
tunnistamalla ja turvaamalla keskuksia sekä solmukohtia. Suojaamisen ongelmat liittyvät osittain resursointiin, yrityksiin suojaamisen
toteuttajina, sillä niiden ensisijainen tehtävä ei ole suojella kriittisenä
pidettyä infrastruktuuria vaan tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajille.
Turvallisuuden tuottaminen tulee tässä yhteydessä liittää tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisen mahdollistamiseen. Koska kriittinen infrastruktuuri on luonteeltaan hyvin kompleksinen, sitä ei voi
suojata kokonaan. Vahingoittajalla on ylellinen etu voida hyökätä
mihin, milloin ja missä tahansa ja millä tahansa keinolla tai välineellä.
Puolustajan velvollisuus on suojella kaikkea joka hetki. Koska meillä
on siis oletusarvoisesti vähemmän resursseja käytettävissä torjuntaan,
joudumme ajattelemaan epäsymmetrisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti
sitä, että on pohdittava uusia tapoja suojautua ja suojella. Kriittisen
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infrastruktuurin suojelun tulee kuulua valtiolle, sillä tällä tasolla on
parhaat mahdollisuudet esimerkiksi tiedonkeruuseen sekä toimivaltuuksien ja tarvittavien normistojen säätelyyn. (Lewis 2006, 1-3)
Verkottumisen tarpeet ja sen vahvuudet turvallisuusongelmien
ratkaisemisessa onkin laajasti tunnistettu. Särsin (2004) mukaan
verkottuminen luo kuitenkin myös turvallisuusongelmia yllättäviin
paikkoihin ja vähentää hallinnan mahdollisuuksia. Tämä lisää esimerkiksi ajankohtaisen kyberturvallisuusilmiön monitasoisuutta ja
ennalta-arvaamattomuutta. Ilmiön hallinnan vaikeutta kuvaa Zednerin
(2009) mukaan myös radikaalin kontingenssin käsite, joka tarkoittaa
toimimista tiedon rajalla sellaisessa ympäristössä, jossa muodostuvat
uhkat ovat vasta tuntemattomia esiasteita (ks. myös Leppänen &
Virta 2014).

Turvallisuustutkimus ja hallinnon kehittäminen
Tutkimustietoa voidaan tuottaa esimerkiksi policy-analyyttisellä
menetelmällä ohjelmien eri vaiheissa. Kyseessä voi olla ennakoiva,
ohjelmanaikainen tai jälkikäteen suoritettu tutkimuksellinen arviointi. Valtion keskushallinnon uudistushankkeen yhteydessä on myös
turvallisuusorganisaatioiden kohdalla keskusteltu laajasti erilaisten rakenteiden uudistamisesta. Tällaisissa uudistuspohdinnoissa tulisi ottaa
huomioon sekä sisäisen että ulkoisen toimintaympäristön merkittävä
turbulenssi ja pelkkien rakenteellisten tarkastelujen sijasta tutkia ja
ennakoida laajasti eri vaihtoehtojen toteutettavuutta ja vaikutuksia.
Turvallisuuden perinteinen dimensio on valtiokeskeisen näkemys
turvallisuudesta: valtio on olemassa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden
takaamista varten ja valtioon liitettynä ilmaisuna turvallisuus kantaa
seurauksia myös erilaisista valtiokäsityksistä: valtion ja vapauden
keskinäisestä suhteesta, valtion oikeudesta pakkovaltaan sekä yksilön
vapauden rajoittamiseen turvallisuuden takaamisen nimissä. (Virta
2011, 5.)
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Etenkin perinteisen valtiollisen turvallisuuden tutkimuksessa
turvallisuuteen kohdistuvia uhkia on ollut tapana tunnistaa oman yhteisön, organisaation, oman maan, oman kansan ulkopuolella oleviksi.
Kun turvallisuuskysymykset ovat yhä enemmän rajoja rikkovia, olisi
syytä tarkastella myös sisäiseen eheyteen ja yhteiskunnan resilienssiin
liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi perhesurmat ja omista, sisäisistä
kulttuureista nousseet anarkistiset ilmiöt ovat herättäneet huolta
ja yltäneet sisäisen turvallisuuden strategiaan saakka. Ne vaativat
hyvin monitieteellisillä menetelmillä ja tutkijakonsortioilla tehtävää
tutkimusta tukemaan politiikkaohjelmien laatimista sekä seurantaa.
Tieteellisellä tutkimuksella ja tieteellisillä asiantuntijakonsortioilla on
menetelmävalikoimaa myös tällaiseen tutkimukseen.
Turvallisuus on luonteeltaan myös poliittinen kysymys. Tarvitsemme tutkimustietoa voidaksemme ehkäistä turvallisuudella politikointia. Politikoinnilla tarkoitetaan usein yksipuolista intressipohjaista
toimintaa, jossa politiikan rajoja siirretään kauemmas keskiöstään,
ikään kuin uudelleentulkiltaan ilmiötä poliittisesta näkökulmasta.
Ilmiön politisoituminen puolestaan palvelee politikointia mutta voi
edesauttaa myös demokraattista yhteiskunnallista keskustelua, uusien
pelivarojen ilmaantumista ja löytymistä, politikoinnille, tilanteiden ja
tilojen tulkintaa uudelleen uusien valintojen ja kysymysten tekemiselle.
(Palonen 1993, 10–11.)
Frankfurtin kriittisen koulukunnan mukaan tutkimuksen tavoitteena on vapautua vallitsevista ajatusmuodoista ja avata silmät
näkemään entistä parempia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on pyrkimys parempien rakenteiden ja järjestysten tuottamiseen ja vakiinnuttamiseen. Kriittinen tutkimus pyrkii pureutumaan ilmiöiden
syvärakenteisiin ja niistä kumpuaviin merkityksiin. (Karvonen, 2005.)
Turvallisuusstrategioilla on suuri vaikutus esimerkiksi sen määrittämisessä, millaisiin tavoitteisiin voimavaroja ja kompetensseja suunnataan
sekä millaisia asioita otetaan mukaan turvallisuusdiskurssiin. Kriittistä strategia- ja turvallisuustutkimusta tarvitaan mm. laajentamaan
perspektiiviä ja kysymysprofiilia sekä luomaan tiedon avulla uutta
strategiakulttuuria. (Virta 2009; Krause 1998.)
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Kun kriittinen tutkimus kytketään päätöksentekoon ja kehittämiseen, kyetään tekemään ennakkoarvioita s eri strategioiden soveltuvuudesta, toteutettavuudesta ja vaikuttavuudesta omaan yhteiskuntaan
esimerkiksi sosiaalisessa tai poliittisessa kontekstissa. Ennakkoarvioiden
perusteella voidaan tehdä parempia päätöksiä, sillä arviointiprosessissa
voidaan selvittää sivuvaikutuksia ja minimoida kielteisiä vaikutuksia.
Ennakkoarvioinnin avulla voidaan pyrkiä hallitsemaan kompleksisuutta ja se soveltuu myös poliittisen päätöksenteon tueksi. Tällöin
arvioinnin tavoitteena voivat olla esimerkiksi jäsentäminen ja vaikuttaminen. (Virta 2009, 213.)
Poliittishallinnollinen prosessi voidaan tulkita kompleksiseksi,
epävarmuuden hallitsemaksi sekä moniääniseksi toimintoketjuksi. On
havaittu, että rationaaliset mallit kykenevät vain harvoin tuottamaan
realistisia vastauksia käytännön tarpeisiin, joten tulisi pikemminkin
edistää systeemisten instrumenttien hyödyntämistä, jolloin korostuvat
toimijoiden verkottumiseen tähtäävät toimenpiteet, välittäjäorganisaatioiden syntyminen sekä tiedon jakamisen käytännöt. Systeemiset
instrumentit pyrkivät tukemaan mm. rajapintojen hallintaa, edellytysten luomista oppimiselle, strategisen tiedon infrastruktuurin
tarjoamista sekä strategiatyön mahdollistamista. Kun tiedon tuottaminen on itsessään keskeinen politiikkainstrumentti, on arvioivasta ja
ennakoivasta tiedosta muodostunut keskeisiä tiedon tyyppejä, eritoten
kompleksisissa ja moniäänisissä verkostoyhteiskunnissa. Policy-relevantin tiedon tulee kyetä tarkastelemaan asioita osana laajempaa
poliittista kontekstia. (Valovirta & Hjelt 2005, 95–111.)
Tieteelliseen tutkimukseen liitetään sen vahvuutena tietynlainen
lahjomattomuus, kriittisyys ja objektiivisuus. Tutkijan tulee tutkimusprosessin puitteissa pysyä uskollisena aineistolle ja siitä nousevalle
analyysilleen, jottei tutkimus kavennu esimerkiksi legitimoimaan
olemassa olevia rakenteita tilatuksi tieteelliseksi vahvistajaksi, politikoinnin välineeksi laventamaan tilaajatahon pelivaroja, edunvalvonnan
varjossa olevana prosessina. Tieteellisin menetelmin tutkitun tiedon
objektiivisuuden idea voi tässä toimia emansipatorisena tekijänä,
vapauttamassa jo tiedetyn ja varmana pidetyn kahleista, osoittamaan
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tuttu oudoksi (Palonen 1988). Turvallisuutta tuotetaan varsin perinteikkäissä ja hierarkkisissa rakenteissa sekä ikään kuin kanonisoiduissa
strategioissa, joissa laatijatahon asemasta käsin tulostetaan kollektiiviset näkemykset ja yhteiset merkitykset. Tieteellisellä tutkimuksella
voidaan tarkastella tutkittavia (turvallisuus)ilmiöitä etäämmältä tai
irrallaan olemassa olevista rakenteista ja asemoinneista ja siten löytää
uudenlaisia kokonaisuuksia ja näkökulmia johtamisen tueksi.
Turvallistamisen käsitteen tunnettuuden myötä keskusteluun on
tullut uusia sävyjä. Turvallistaminen on erityisesti lingvistinen prosessi,
informaatio-operaatio, jossa pyritään antamaan mielikuva turvallistajan määrittämästä uhasta ja turvallistaja voidaan nähdä vallankäyttäjänä, jonka tehtävänä on voittaa kuulijat puolelleen. Turvallistaja
määrittää myös sen, kuvataanko jokin uhka eksistentiaalisena vai ei.
(Jantunen 2010, 21.) Laitinen (2010) liittää tämänhetkisiin kehitysnäkymiin myös ristiriitaisia piirteitä: turvallistamisen nimissä laaditaan
rakenteita, joiden avulla legitimoidaan omaa toimintaa ja roolitusta
turvallisuuden johtavissa instituutioissa. Rakenteissa pelätään olevan
päällekkäisyyksien vaaraa ja turvallisuutta tuotetaan riittämättömän
koordinoinnin varassa. Millaista kehitystä strategioiden perusteella
on havaittavissa, ja onko mahdollista tunnistaa kompleksisuusajatteluun liittyviä varjossa olevia systeemejä ja prosesseja? Olemmeko
edelleen samassa tilanteessa, jota Laitinen vuonna 1999 kuvasi väitöskirjassaan taisteluksi turvallisuudesta (omistajuudesta, oikeasta
määritelmästä ja totuudesta, uhkista ja käsitteestä), jossa voittaja
pääsee osalliseksi resursseista ja saavuttaa auktoriteetin nimetä uudet
diskurssit ja paradigmat. (Laitinen 1999, 101 ks. myös Limnéll 2009,
2-9). Kansainvälisen politiikan kriittinen tutkimus turvallistamisesta
(securitization) näkee turvallistamisen intentionaalisena strategiana
tai politiikkana, mutta empiirisen tutkimuksen mukaan se voidaan
tulkita myös ei-intentionaaliseksi, eräänlaiseksi sivuvaikutukseksi, jota
suomeksi voidaan nimittää turvallistumiseksi. (Virta 2013b, 346.)
Laajoissa, sektoreita ja toimialoja halkovassa monitoimijayhteistyössä voidaan tavoittaa uusia kompetensseja ja resursseja, tarkastella
pitkän tähtäyksen innovaationäkökulmia, saada tukea luovaan ongel-
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manratkaisuun ja jakaa kustannuksia. Kokoonpanoissa mukana olevat
organisaatiot yhdistävät eri alojen kompetensseja, luovat täydentäviä,
kokonaisuutta rakentavia toimintoja sekä sovittavat yhteen erilaisia
osaamiskokonaisuuksia ja kompetensseja, joita tarvitaan, kun etsitään
ratkaisuja kompleksisiin kysymyksiin (ja ilkeisiin ongelmiin). Toiminta
hyödyntää toimijoiden diversiteettiä, koherenssia sekä vahvaa, sitoutunutta yhteistyötä. Tämä puolestaan ruokkii yhteistyön hyötyjä ja takaa
sen, että oppiminen on tehokasta ja ideoinnin taso nousee johtuen
mm. osallistujien kulttuurisista ja tiedollisista eroista. Kehitysvaiheessa
erilaiset ajatusmallit, asenteet ja taidot tukevat joustavaa ongelmanratkaisukykyä. Tällainen verkostoyhteistyö auttaa myös vähentämään
johtamiseen liittyviä puutteita estämällä sellaisten sisäsyntyisten tekijöiden kontrollointia, jotka ehkäisevät luovuutta, innovaatioita sekä
uuden kehittämistä. Monialainen ja -sektorinen toimijaympäristö
tarjoaa hyvän viitekehyksen nimenomaan luovuudelle ja innovaatioille
ja erityisen hyödyllinen se on kun luodaan uutta ympäristössä, joka
läpileikkaa hyvin perinteisten alojen sektorirajoja. Se kuitenkin lisää
ohjauksen ja johtamisen haasteita sekä itse verkostossa että siihen liittyvien organisaatioiden taholla. Mikäli haasteet kohdataan, joudutaan
aluksi hyväksymään sekä inhimillisiä (osaamiseen liittyviä) riskejä
että kustannuksia, joita kokeilutoiminta aina aiheuttaa. Luovuuden
ja innovaatioiden kohdalla ei ole takuita selkeistä ratkaisuista tai ideaaleista lähestymistavoista, vaan ikään kuin tasapainon etsimisestä.
Tämä edellyttää innovaatioiden aktiivista johtamista, rakenteiden
uudelleentarkastelemista sekä innovaatioiden suodattamisen idean
hyödyntämistä: innovaatioiden ja luovuuden johtaminen edellyttää
innovatiivisuutta ja luovuutta. (Alves ym., 2007.)
Onnistuessaan monitoimijarakenteilla on merkittävä rooli organisaatioille. Ne tarjoavat johtajille kaivattuja tilaisuuksia vastata
aktiivisesti erilaisiin haasteisiin, kuten siihen, millaista tietoa ja kompetenssien kehittämistä tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä on keskeinen
kysymys myös tiedolla johtamisen problematiikassa. Edistämällä
yhteyksiä relevanttien toimijoiden välillä, luovuuden ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen lujittaa myös rakenteita sekä edesauttaa
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muutosta organisaatioiden kulttuurissa ja käyttäytymisessä kohti
jatkuvaa innovointia ja korkeamman tason yhteenkietoutumista.
Resurssien liikkuvuus lisää kuitenkin myös kompleksisuutta, jolloin
johtamisessa on kiinnitettävä huomiota tapoihin johtaa kompleksisia
rakenteita, kompleksista tutkimusta, sekä tällaisia kehitysprojekteja.
Yhteistyömuotoiset järjestelyt tukevat tietämysprosesseja sekä yhteisien, jaettujen ratkaisujen lisääntymistä ja lisäävät täten organisaatioiden kyvykkyyttä. Kun yhden sektorin innovaatioita voidaan
ulottaa toisen alueelle, voidaan osaamista ja tietämystä hyödyntää
tehokkaammin. (ibid.)

Kokonaisturvallisuus
Tämä luku perustuu kirjoittajan omaan väitöskirjatutkimukseen.
Tutkimus syventyy kokonaisturvallisuuden ilmiöön sekä sen toteutettavuuden ja vaikutusten arviointiin valikoitujen kriteerien valossa.
Termi kokonaisturvallisuus virallistettiin Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (VN 2012). Tätä edelsi Hallbergin komiteaksi kutsutun
asiantuntijatyöryhmän työskentely. Komitean julkaiseman mietinnön
”Varautuminen ja kokonaisturvallisuus” mukaan turvallisuusympäristön muuttuessa syntyi tarve tarkastella turvallisuutta mahdollisimman
laajasti. Kokonaisturvallisuus määriteltiin sen mukaan suomalaiseksi
varautumisen malliksi. Aikaisempi kokonaismaanpuolustuksen termi tuli muuttaa paremmin toimintaympäristöön ja laajaan turvallisuuskäsitteeseen sopivaksi kokonaisturvallisuudeksi ja tähän liittyvän
kehittämistoimenpiteen tavoitteena oli viranomaistoimintojen päällekkäisyyksien poistaminen. (VNK 2010, 74–75.)
Kokonaisturvallisuudella tavoitellaan mallia, jonka avulla voidaan
ohjata ja johtaa yhteiskunnan varautumista (engl. concept for comprehensive security, comprehensive security). Käsite on monimutkainen ja
kompleksinen eikä siitä näyttäisi olevan yksimielisyyttä, ts. siltä näyttäsi
puuttuvan jaettu merkitys. Se on myös ilmiönä tuore ja vähän tutkittu.
Näin ollen se on vielä myös tieteellis-käsitteelliseltä identiteetiltään
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ohuehko sekä analyyttisesti epäselvä. Se edustaa toisaalta keskinäisriippuvuuksiin perustuvaa holistista ja kaikenkattavaa orientaatiota,
joka antaa lukijalle kuvan kaikkien tunnistettujen turvallisuusuhkien
hallinnasta, toisaalta sen ”toimialuetta” pyritään rajaamaan. Tästä
huolimatta se on hakeutumassa yhdessä resilienssin kanssa yhdeksi
turvallisuuspolitiikan strategisista kattokäsitteistä.
Kokonaisturvallisuutta luonnehtii kokonaisvaltaisuus ja uudenlaisen osaamisen tarve. Uudehkona käsitteenä sen avulla pyritään
muotoilemaan uudelleen myös turvallisuuden ymmärrystä, joten se
edustaa siis yhtä ratkaisua tai pyrkimystä vastata uusilla tavoilla niihin
turvallisuuskysymyksiin, joita yhteiskunnallisessa keskustelussa on
viime vuosina herännyt. Kokonaisturvallisuus tai kokonaisvaltaisuus
turvallisuuden lähestymistapana mainitaan kirjallisuudessa usein,
esimerkiksi, kun pyritään selvittämään keinoja laajentaa turvallisuuden vastaavuutta toimintaympäristön vaatimuksiin. Tavallisesti
todetaan myös, että sotilaallisen suorituskyvyn keinot ovat keskeinen,
mutta yksinään riittämätön väline, sillä asevoimienkin perinteisen
roolin katsotaan olevan muutoksessa. (Esim. Kauner & Zwolski 2013;
Fitz-Gerald & Macnamara 2012; Rieker 2006.)
Kun puhumme kokonaisturvallisuudesta, puhummeko turvallisuuden yhteiskunnallisesta kokonaisuudesta vai irrallisista kokonaisuuksista, osuuksista prosesseissa, joita kokonaisturvallisuuden
rakenteissa pyritään sovittamaan yhteen? Kokonaisturvallisuus orientoituu yhteiskunnan varautumisen, kokonaismaanpuolustuksen
yhteensovittamisen ja laajan turvallisuuskäsityksen tukemina. Tässä
erityisesti laajaan turvallisuuteen liittyvät näkemykset tuovat kokonaisturvallisuuden tarkasteluun elementtejä, jotka kuroutuvat perinteisten
turvallisuuskäsitysten reuna-alueille ja vaikuttavat yhteiskunnallisessa
keskustelussa turvallisuuden ja kokonaisturvallisuuden muotoutumiseen. Turvallisuuden jakamattomuus on yksi sen keskeisimpiä
määrityksiä maailmassa, jossa asioiden keskinäisriippuvuus määrittää
turvallisuusuhkia, niihin varautumista sekä niistä toipumista. Kokonaisturvallisuuden mukainen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan
periaatteella, joka korostaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
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turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisten yhteistoimintana. Viime aikojen tulvat, myrskyt ym. luontokriisit sekä
niihin liittyvät konkreettiset osoitukset yhteiskuntamme haavoittuvuudesta ja vaikkapa riippuvuuksista tietoverkkojen toiminnasta ovat
korostaneet yhteiskunnan varautumista sekä kykyä toipua kriiseistä,
resilienssiä. Varautumiskäytännöt, jatkuvuuden ja riskien hallinta ovat
seurausta kokonaisturvallisuuden toimintamallien kehittämisestä ja
toiminnallistamisesta, mutta kokonaisturvallisuuden konsepti ja sen
toimeenpano ovat uusia rakenteita ja tarvitsevat kehittyäkseen aikaa.
Varautuminen on vain yksi siivu kokonaisturvallisuuden ilmiössä.
Kun rakennamme kokonaisturvallisuutta, tulee kiinnittää huomiota
koko prosessikarttaan sekä ennen kaikkea prosessien ja toimijoiden
muodostamiin verkostoihin ja solmukohtiin.
Turvallisuuteen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvässä kehityksessä
on nähtävissä ilmiöitä, jotka ansaitsevat tieteellisellä systematiikalla
rakennettuja tarkasteluja. Kokonaisturvallisuus voidaan nähdä yhtenä
tapana pyrkiä vastaamaan turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä
selkiyttämään yhtä turvallisuuden lukuisista ulottuvuuksista. Tämän artikkelin esimerkkiviitteen valmisteilla olevassa tutkimuksessa
tarkastellaan kokonaisturvallisuuden ilmiötä laajemmin, kysymällä
millainen kokonaisturvallisuuden ilmiö on ja miten se ilmenee turvallisuusstrategioissa. Tutkimus arvioi lisäksi policy-analyysin keinoin,
kokonaisturvallisuutta ohjaavien policyjen vaikutuksia, poliittista
kelpoisuutta sekä hallinnollista toteutettavuutta valitun kriteeristön
mukaisesti. Toteutettavuus sekä vaikutuksia analysoidaan poliittisessa,
hallinnollisessa sekä sosiaalisessa kontekstissa. (Patton & Sawicki 1993,
214–218.) Policy-analyysissä on kysymys asioiden evaluoinnista, julkisen politiikan /julkisten politiikkatoimien jatkuvasta kehittämisestä
sekä vaihtoehtojen esittämisestä. Tuloksia tarkastellaan mm. resurssien
riittävyyden, hyvän hallinnon, sitoutumisen sekä kompetenssivaatimusten näkökulmista. Teoreettisena näkökulmana ja viitekehyksenä
kokonaisturvallisuuden ilmiötä ja toteutettavuutta tarkastellaan sosiaalisena kompleksisena systeeminä, jossa tutkittava ilmiö rakentuu
erityisesti kommunikaation varaan. Perusoletuksena on se, että asia,
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joka ei muutu kommunikaatioksi, ei myöskään muutu merkitykselliseksi (Luhmann 2004), mikä luo erityisesti strategiatutkimukseen
mielenkiintoisen ulottuvuuden. Kompleksinen systeemi voidaan
ymmärtää myös tietämysjärjestelmänä tai oppivana järjestelmänä: se
hankkii jatkuvasti tietoa ympäristöstään ja muuntautuu hankkimansa
tiedon mukaan (Eidelson 1997, 43).
Esimerkkitutkimuksen ”Strategioista kokonaisturvallisuuteen”
(Branders, 2015, tulossa) tavoitteena on tuottaa sen kysymysten näkökulmasta tietoa kokonaisturvallisuuden ilmiöstä, strategioiden
vaikutuksista sekä niistä menestystekijöistä ja kyvyistä, joita tulevaisuuden turvallisuuspolitiikalla tulisi strategisesti edistää. Verkottuneessa, globaalissa maailmantaloudessa informaatio ja tietämys sekä
kyvykkyys ovat olennaisia elementtejä: relevantin asiantuntija- ja
osaamisinfrastruktuurin kehitys on kriittinen menestystekijä kaikissa
- myös turvallisuuden verkostoissa. Miten siis määritellään relevantti
asiantuntijuus tai kompetenssit tulevaisuuden turvallisuushallinnon
verkostoissa?
Tutkimuksen lähestymistapa on sen aineistona toimivien laajojen
strategioiden ja ei-toimijalähtöisen näkökulman vuoksi helikopteriperspektiivi. Tiedolla johtamisen kontekstissa se luo kokonaisvaltaisen
näkökulman sekä uusia tulkintahorisontteja. Tutkimus tarkastelee
myös rakenteiden ja ohjauksen kausaalisuuksia sekä organisatorisia
reunaehtoja erittäin kompleksisessa toimintaympäristössä.
Kokonaisturvallisuuden tulisi olla mitä systeemisin malli. Kohtalaisen vähän on tutkittu nykyisten turvallisuuspolitiikkatoimien
vaikutuksia nimenomaan systeemisestä näkökulmasta. Ensimmäinen
syy tähän on varmasti turvallisuuteen liittyvien asiantuntijuuksien sektoroituminen ja sitä kautta erikoistuminen ja hajautuminen. Turvallisuuteen liittyvät toiminnot on edelleen organisoitu funktioaalisemmin
kuin systeemisestä tai prosessinäkökulmasta johdettuina. Toiseksi,
turvallisuuden toimijoiden aktiviteetteja säätelevät toimivaltuudet ja
normit ja tutkimusaineistoon tutustuminen on salassapitosäädösten
vuoksi haastavaa ja toimijakohtaista, normit eivät tavallisesti tunnista
prosesseja. Kolmanneksi, systeemianalyyttinen strategioiden vaikutuk-
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sia analysoiva tutkimusote vaatii aivan omanlaistaan kompetenssia.
Systeemien ja prosessien integroiminen yhteisten tavoitteiden suuntaisesti on eräs keskeisimpiä tulevaisuuden turvallisuusstrategisia kykyjä.
Se liittyy paitsi optimoinnin tavoitteisiin edistää sujuvaa toimintaa
vähemmillä resursseilla myös rakenteisiin, joissa sisäisillä ja ulkoisilla kumppanuuksilla tuetaan yhä keskeisempiä osia turvallisuuden
tuotannossa. (Branders, 2015, tulossa.) Kun turvallisuusympäristön
luonne on yhä pirstaleisempi, toimijoiden vaatimusten suuntautuessa
yhä verkottuneempaan suuntaan, tulisi myös tutkimuksen rymistellä
hallinnollisten raja-aitojen yli ja ottaa käyttöön systeemisiä instrumentteja sekä kohdistaa tutkimuksen polttopisteitä rajapintoihin ja
virtojen systeemisiin vaikutuksiin.
Tutkimus kokonaisturvallisuudesta vastaa omalla tavallaan myös
tiedolla johtamisen tarpeeseen. Policy-analyyttisenä tutkimuksena se
tarjoaa rakennusaineita maamme turvallisuuspoliittiseen keskusteluun,
näkökulmia ja tulkintoja sen tueksi. Tekeillä olevan tutkimuksen
aineistona on laaja kirjo julkisia politiikkatoimia ilmentäviä strategioita. Sen etuna on, että se ei tarkastele aihetta toimijalähtöisesti (ei
siis myöskään ohjaajataholähtöisesti) vaan kokonaisturvallisuuden
ilmiöstä käsin ja sen menetelmällinen policy-analyysi tuottaa tietoa
kokonaisturvallisuuden hallinnollisesta toteutettavuudesta poliittisessa,
hallinnollisessa ja sosiaalisessa kontekstissa.
Tutkimuksen menetelmälliset valinnat tuovat aiheeseen uusia
tulkintahorisontteja, sillä sen tavoitteena on tutkimuskohteen, kokonaisturvallisuuden ilmiön problematisointi ja kyseenalaistaminen.
Toisaalta avoin tulkinnallisuus sekä politiikan läpitulkinnanvaraisuuden periaatteet tarkoittavat tässä myös sitä, että jokaiselle tulkinnalle
on mahdollista asettaa vaihtoehtoisia tulkintoja ja jokainen tulkinta
on kiistettävissä. (Palonen 1988.) Tulkinnat voivat kuitenkin antaa
ajattelun välineitä ja synnyttää keskustelua kysymyksistä, joita ei ole
tavattu kysyä tai näkemyksistä, jotka on otettu vastaan jollain tapaa
kanonisoituina näkemyksinä. Weberin (2009) mukaan tieteelliset
täyttymykset merkitsevät uusia kysymyksiä ja tieteen yhtenä päämääränä onkin tulla ylitetyksi ja vanhentua (Virta 2011). Näin voidaan
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konstruoida uutta tietoa ikään kuin välillisesti: tutkijan tulkinnat
aiheuttavat päätöksentekijöiden ajattelussa muutoksia, uudelleenmuotoiluja tai kysymyksiä.

Tiedolla johtaminen
Tiedolla johtaminen liittyy ohjaukseen ja kyvykkyyden sekä resurssien
relevanttiin suuntaamiseen. Valtionvarainministeriön julkaiseman
Tiedolla johtamisen käsikirjan mukaan toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos päätöksenteossa on käytettävissä
oikea, luotettava, riittävän laadukas ja ajantasainen tieto sekä omasta
toiminnasta että toimintaympäristöstä. (Valtiovarainministeriö 2012.)
Tiedolla johtamisen tavoitteet liittyvät vahvasti rationaalisen
päätöksenteon ideaan ja turvallisuuskysymyksissä päätöksentekijöiltä
odotetaan erityistä rationaalisuutta, kaukonäköisyyttä ja viisautta.
Turvallisuushallinnossa tiedolla johtamisen tavoitteisiin pyritään muodostamalla tilannekuva merkittävimmistä uhkista. Vaikeus ennustaa
tulevaa asettuu tämän kanssa kuitenkin vastahankaan. Esimerkiksi
tietoverkkoihin ja kyberkysymyksiin liittyvät haasteet ovat onnistuneet yllättämään valveutuneimmatkin tahot. Turvassa olemisen tila
on lisäksi sektoreiksi pilkotussa hallinnon todellisuudessa jokaisella
hallinnonalalla hiukan erinäköinen ja erinäköisyyden kommunikointiin juuri turvallisuuden kohdalla on toistaiseksi kohtalaisen vähän
välineistöä.
Tietojohtoisen toiminnan kehittäminen korostuu esimerkiksi
sisäministeriön hallinnonalan strategisessa tutkimussuunnittelussa.
Tietojohtoisella toiminnalla viitataan johtamismalliin, jossa korostuu systemaattisesti kerätyn ja käsitellyn tiedon merkitys sekä toimintaympäristöanalyysit toiminnan ja sen johtamisen perustana.
Tietojohtoisessa toiminnassa hyödynnetään erityisesti analyysitoiminnan ja johdon laskentatoimen tuloksia päätöksenteon tukena. Kun
päätöksenteko perustuu systemaattisesti kerättyyn ja analysoituun
tietoon siinä korostuu oikea-aikaisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja
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tehtävien onnistuneen priorisoinnin edistäminen. Lisäarvo syntyykin
esimerkiksi raportoinnin yhtenäistämisestä ja tehostamisesta sekä sen
hyödyntämisessä toiminnan johtamisen eri tasoilla valtakunnallisesta
ohjauksesta ja seurannasta aina päivittäiseen johtamiseen ja operatiiviseen toimintaan saakka. Tietojohtamisen ajankohtaisiin teemoihin
liittyvät esimerkiksi poliisin toiminnan kohdalla uhka-arvioinnin,
tilannearvioinnin ja ennakoivan toiminnan sekä heikkojen signaalien tunnistamisen kehittäminen. (Sisäisen turvallisuuden rahaston
kansallinen ohjelma vuosille 2014–2020, tätä kirjoitettaessa luonnos)
Turvallisuuden johtamisessa on eri tasoja: strateginen, taktinen
ja operatiivinen, ja jokaisella tasolla on johtamisen kontekstissa omat
tietotarpeensa. Valtionhallinnossa tulosohjaukseen sovellettavan tulosprisman mukaisesti tiedolla johtaminen ulottuu myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen. Vielä ei kuitenkaan edellytetä
mittaamaan systeemisen ajattelun kannalta keskeisiä tavoitteita eli
yhdessä muiden toimijoiden kanssa saavutettuja tuloksia. Yksi syy
tähän saattaa olla se, että strategioissa näyttäisi yhä edelleen painottuvan oman toiminnan suunnittelu ja tuntemus, vaikkakin askeleita
laajempaan kontekstiin ollaan jo ottamassa. Vahvat sektorikohtaisen
asiantuntijuudet johtavat turvallisuusorganisaatioita ja vaikuttavat
voimakkaasti siihen, millaisia asioita kussakin organisaatiossa tuloksina mitataan.
Jos joitakin mittareita asetettaisiinkin esimerkiksi ekologiasta
tuttujen kysymysten valossa, kuten millä tavoin toinen viranomainen (systeemi) auttaa toista selviytymään, jouduttaisiin syventymään
myös kulloisenkin yhteistyökumppanin kommunikaation mukaisiin
koodistoihin. Turvallisuusorganisaatiot ovat sosiaalisten systeemien
tyyppiin kuuluvia, yhteiskunnallisia prosesseja edustavia kuten myös
vuorovaikutus, jota operatiivisissa käytännöissä sovelletaan. Luhmannin mukaan operaatioidensa osalta suljettujen funktiojärjestelmien
koodien sekoittuminen ei ole mahdollista, mutta tietoa koskevien
käsitteiden muuntelu voi johtaa eräänlaiseen koodien tapahtumakohtaiseen törmäykseen, jolloin sama kommunikaatio voi olla samanaikaisesti kahden systeemin operaatio (Kantasalmi 2013, 227).
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Tieteellisesti tuotetun tiedon avulla johtaminen edellyttää tieteen
ominaispiirteiden ymmärtämistä ja ennakoivaa otetta tiedon hankinnan suunnitteluun. Tieteellisellä tutkimuksella on ajatuksen tempo ja
aikahorisontti: kysymys on ennen kaikkea ymmärtämiseen ja tiedon
osien kirjon integraatioon tarvittavasta ajasta. Tieteellinen tutkimus
perustuu hyvin muotoiltuihin kysymyksiin – se voi myös tuoda esiin
kysymyksiä, joita ei ole osattu kysyä ja rakentaa näin omalta osaltaan
yhteiskunnallista ajatusavaruutta. Mielekkäät, hyvin muotoillut kysymykset sekä oikein ajastettu tutkimustilaus voivat johtaa relevanttiin,
käyttökelpoiseen tietoon.
Millaisia pelivaroja (kontingensseja) turvallisuuden toimintaympäristö luo ja mille tahoille? Mikä taho aktivoi politiikkatoimet? Miten
systeemisyys ja toimintojen tarkastelu erilaisia rajoja rikkovina virtoina
vaikuttavat tietotarpeisiin ja tiedolla johtamisen problematiikkaan?
Tavoitteita joudutaan tässä yhteydessä tarkastelemaan yhteisinä ja
niiden tulee perustua yhteisesti jaettuihin näkemyksiin.

Tilannekuva tiedolla johtamisen peruskysymyksenä
turvallisuushallinnossa
Turvallisuuden johtaminen perustuu riittävään, hyvään ja kattavaan
tilannekuvaan sekä – tietoisuuteen (ymmärrykseen), jotka molemmat
liittyvät nimenomaan tiedolla johtamisen ideaan, mutta turvallisuuskysymykset tuovat tietotarpeisiin ja tiedolla johtamiseen oman, erityislaatuisen dimensionsa. Erityisesti turvallisuuskysymyksissä odotamme
kansalaisina erityistä rationaalisuutta, oikeita tai oikean suuntaisia
päätöksiä, tehokkuutta sekä kykyä ottaa huomioon kaikki tilanteeseen
sekä systeemiin vaikuttavat tekijät. Tästä syystä turvallisuusjohtamiseen liittyy myös erityistä valtaa, asiantuntijavaltaa, asemavaltaa sekä
valtion taholta myös pakkovaltaa.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2010) mukaan valtioneuvoston tilannekuvan ylläpitäminen on strateginen tehtävä. Edellytykset
päätöksenteolle ja johtamiselle luodaan kaikilla tasoilla luotettavan
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tilannekuvan ja oikean tiedon saatavuuden avulla. Turvallisuudessa
tapahtuu kuitenkin paljon tilannekuvan ulkopuolella ja esimerkiksi
laajassa häiriötilanteessa tilannekuvan tulee olla poikkihallinnollinen ja
yhteen sovitettu. (VNK 2013, 13.) Myös Hallbergin komitean mukaan
luotettava tilannekuva, vastuuviranomaisen käsitys tapahtuneesta ja
tähän vaikuttaneista tekijöistä sekä tilanteen kehittymisen arvio ovat
välttämättömiä edellytyksiä päätöksenteolle. Komitea painotti kokonaisuuden hallitsemiseksi saatavaa tietoa. (VNK 2010, 76.)
Alkuvuonna 2012 julkaistun selvityksen mukaan valtiojohdon
keskitettyyn tiedonsaantiin liittyvä tilannekeskusten voimakas kehittäminen on saattanut johtaa päällekkäisiin rakenteisiin, kun hallinnonalat ovat keskittyneet oman tilannekuvansa kehittämiseen. Tilannekuvatoiminnassa on erilaisia käytäntöjä hallinnonaloittain ja selvitys
raportoi mm. poikkihallinnollisuuden sekä tulevaisuusorientaation
puuttuneen erilaisista teemaraporteista. Valtion tilannekuvatoimintaa
luonnehdittiin toistaiseksi hajanaiseksi sekä rakenteiden että jaetun
näkemyksen osalta ja se muistuttaa monilta osin enemmän toiminnan
tilannekuvaa mediakatsauksineen ja raportteineen. (Saari 2012.)
Selvitysmiehen esitykset keskittyvätkin häiriötilojen ja vakavien
poikkeusolojen kontekstiin. Heikot signaalit ja ennustava tai tulevaisuutta pohtiva tematiikka tai näihin liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt
eivät kuitenkaan lokeroidu normaali- tai poikkeustilamäärityksiin, etenkään ajallemme luonteenomaisessa, ikään kuin pysyvän poikkeustilan
logiikassa. Reaktiivista toimintakulttuuria edustavassa turvallisuusjohtamisessa toiminnan luonnetta määrittävät vahvasti tilat nykyisyys ja
menneisyys. Tiedolla johtamisen keskiössä onkin myös turvallisuushallinnossa löytää keinoja, joiden avulla voitaisiin aidosti edistää yhteensovittamisen tavoitteita, tunnistaa heikkoja signaaleja ja ennustaa tulevaa
sekä vaikutuksia kokonaisuuksiin. Perinteiset valtiolliset turvallisuustoiminnot on organisoitu sektoreittain ja toimivaltuuksittain. Nykyinen
turvallisuusympäristö sekä keskeisimmiksi luokitellut turvallisuusuhat
eivät kunnioita valtiollisia sen enempää kuin toimiala- tai sektorikohtaisiakaan toimijarajoja. Ongelmat ja niiden ennakointi edellyttävät
ratkaisuissa poikkihallinnollisuutta, systeemisyyttä ja monitieteisyyttä.
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Enää ei riitä, että sektorit ja hallinnonalat ymmärtävät ja suunnittelevat omaa toimintaansa, tarvitsemme kompetensseja, jotka
ymmärtävät laajemmin. Tarvitsemme myös kykyä nähdä tilanteita
jaettuina näkemyksinä, laajemmin, eri näkökulmista, kykyä tunnistaa
asioiden keskinäisriippuvuuksia sekä ymmärtää myös varjossa oleva
prosesseja (Saarinen & Hämäläinen 2004) ja ennen kaikkea toimia
yhteistyössä. Eri sektoreita edustavien viranomaisten yhteistyötä tutkittaessa (mm. Valtonen 2010) on todettu haasteiksi mm. yhteisen
kielen puuttuminen. Kun kommunikaatio ja yhteisesti tuotettujen
merkitysten luominen nähdään systeemin rakenteellisina ja toiminnallisina perusedellytyksenä (Ståhle 2004), voidaan kysyä, millaisia
ovat kansalaisten pelivarat, jos toimivaltaiset viranomaisetkaan eivät
ymmärrä toisiaan.
Ongelmaksi saattaa muodostua nimenomaan systeemien näkökulmasta se, että turvallisuusorganisaatiot ovat liian itseohjautuvia
ja itseensä viittaavia. Toisaalta ylätason ohjauskaan ei kaikilta osin
ulotu yhteistyön suuntaan, sillä esimerkiksi varautumiseen liittyy
tekijöitä, kuten elinkeinoelämän prosesseja, jotka ovat ohuesti, jos
lainkaan valtion ohjausprosessien ulottuvilla. Vaikka tiedostamme
kokonaisuuksien johtamisen ja hallinnoinnin tarpeen, emme tunnu
saavan otetta poikkihallinnollisista prosesseista. Tämä johtunee siitä,
että poikkihallinnolliset prosessit eivät ole oikein kenenkään hallussa. Lisäksi yksi nimetty, toimivaltainen vastuuministeriö luo omalle
toimialueelleen kuuluvalle poikittaisellekin toiminnalle omat kulttuuriset ja toiminnalliset diskurssinsa säädellen eri tahojen pelivaroja
omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan käsin, jolloin poikittainenkin
alkaa muistuttaa ohjaavaa omistajaansa (määräävää diskurssia) ja
kokonaisuus kutistuu ohjaajansa näköiseksi. Vaikka matriisimaisella
toiminnalla on omat ongelmansa juuri monensuuntaisen ohjauksen ja
vastuukysymysten kohdalla, voisi joissakin turvallisuuden nimetyissä
metatason prosesseissa toimia selkeästi poikittaiseksi määritetty ohjaus- ja johtamismalli. (Branders 2015, tulossa.)
On myös haastavaa löytää sellaisia tuloksia osoittavia mittareita,
joilla voidaan tuottaa tietoa organisaation suorituskyvyn tai kyvykkyy-

282  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

den ja toimintaympäristön suhteesta. Meillä on kyllä varsin toimivia
reagointikäytäntöjä useisiin turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin, mutta
jo aiemmin mainitut, vakavat turvallisuuskysymykset edellyttävät
uudenlaista otetta. Miten niihin tulisi reagoida tai varautua? Miten
niihin liittyvää tilannetietoisuutta ja -ymmärrystä lisätään? Mitä muiden kuin vastuullisten tai toimivaltaisten viranomaisten tulisi tietää?
Millaiseen tietoon yhteiskunnalla ja kansalaisilla olisi oikeus, kun
turvallisuuteen liittyvään tietoon liittyy salattavuuden näkökulma ja
ei-avoimuuden kulttuuri, joka on omiaan kaventamaan kansalaisten
pelivaroja. Yksittäisten kansalaisten tulisi myös kyetä varautumaan,
mutta laajoihinkaan harjoituksiin ei tähän asti ole osallistunut kansalaisia. Kun vain viranomaiset harjoittelevat keskenään, miten yhteiskunnan resilienssi rakentuu?

Kompleksisuusajattelu ja ilkeät ongelmat
turvallisuuden johtamisessa
Hallintotieteissä ollaan oltu viime aikoina kiinnostuneita kompleksisuuteen liittyvistä kysymyksistä, sillä sen tutkimusintressien mukaiset
kohteet, organisaatiot ja hallinnot, ovat luonteeltaan varsin kompleksisia – sekä yhteenkietoutumisen että monimutkaisuuden mielessä ja
niitä on syytä tarkastella systeemisesti (ks. esim. Virtanen ja Stenvall,
2014.) Kompleksisuustieteet ovat auttaneet laajentamaan keinovalikoimaa monimutkaisten julkisten organisaatioiden tutkimukseen ja
analyysiin. Hallinnon tutkijoilla ja kehittäjillä on ollut halu ymmärtää
paremmin eri julkisten toimialojen ja organisaatioiden problematiikkaa. Erityisesti turbulentin ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutusten arvioinnissa on oltu tyytymättömiä perinteisten tieteellisten
selitysmallien selitysvoimaan esimerkiksi johtamisoppien kohdalla,
jossa emme ole saaneet opeista riittävää näkökulmaa kehittämiselle.
Ongelmia tulisi käsitellä ilkeinä, niitä tulisi ratkoa viheliäisinä ja
hankalina sen sijaan, että määrittelemme ne kesyiksi. (Vartiainen ym.
2013; Vartiainen 2007.)
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Joku voisi myös todeta, ettei turvallisuusjohtamisen alueella muita
olekaan kuin ilkeitä ongelmia. Esimerkiksi kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset näyttävät ulottuvan kaikkialle, sillä modernissa yhteiskunnassa lähes kaikki toimii alisteisina tietoverkkojen toimivuudelle.
Myös moderni kriittinen infrastruktuuri toimii pitkälle optimoituina
prosesseina, systeemeinä ja samalla haavoittuvina, häiriöille alttiina
kokonaisuuksina. Ja mitä enemmän pyrimme yksinkertaistamaan esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuureja (vähentämään kompleksisuutta),
sitä monimutkaisemmaksi ne näyttäisivät kehittyvän.
Kompleksisuusajattelun juuret ovat systeemiteoriassa. Siinä korostuvat mm. yhteenkietoutuminen ja kausaalisuus, joten se tarjoaa
käyttökelpoisia teoreettisia työkaluja tutkimuksen tueksi. Kompleksisuusajattelun anti voi turvallisuustutkimukselle olla esimerkiksi se, että
kun turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan yhteenkietoutumisen kautta
osana kokonaissysteemejä, niitä ei voida eristää omiksi ministeriö- tai
hallinnonalakohtaisiksi erillisteemoikseen. On kyettävä näkemään kokonaisuus ja löytämään solmukohtia, verkkoja, seurauksia ja yhteyksiä.
Hyvä tilanneymmärryshän tarkoittaa ainakin sitä, että kausaalisuuden
olemus ymmärretään sekä oman toiminnan sisällä että sen prosessien
reunojen ja rajojen ylitse ja pyritään pohtimaan suunnitelmissa myös
oman hallinnonalan prosesseja sivuavia näkökulmia.
Kompleksisuusteorioitten ontologiset käsitykset maailmasta ovat
turvallisuustarkastelujen alustana ajankohtaisia ja osuvia: etenkin
turvallisuusympäristö on emergentti, kontingentti ja keskinäisriippuvainen ja sitä on vaikea hallita. Vaikka kompleksisuusteorioitten
ja – ajattelun hyödyntäminen tutkimuksen viitekehyksenä voi vaikuttaa sekä toimintaympäristön että itse turvallisuuteen liittyvien
vuorovaikutteisten ja keskinäisriippuvaisten systeemien suhteen jopa
alleviivaavalta, on se monipuolisuutensa vuoksi kuitenkin tutkimusta
merkittävästi tukeva, varsin toimiva teoriapohja.
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Johtopäätökset
Edellä kuvatut monet näkökulmat perustelevat sitä, miksi tarvitsemme monitieteistä, poikkihallinnollista turvallisuustutkimusta,
joka hyödyntää kompleksisuusajattelustakin tuttuja käsitteitä, kuten
diversiteettiä eli moninaisuutta, luodakseen uusia tarkastelukulmia
ja yhdistääkseen tutkimuksessa asioita, joita on toistaiseksi varsin
vähän yhdistetty perinteiseen turvallisuustutkimukseen. Tällaisia ovat
helikopteriperspektiivin mukaiset prosessitasoiset näkymät, joissa
tarkastellaan laajasti kausaalisuuksia ja rajapintoja esimerkiksi talouden ja turvallisuuden keskinäisessä riippuvuudessa. Esimerkkinä
mainitut virtoihin ja prosesseihin liitettävät tutkimusulottuvuudet
edellyttävät laajoja tutkijoiden kompetenssikonsortioita, innovatiivista,
älyllistä vuorovaikutusta sekä kykyä yhteensovittaa ja soveltaa erilaisia
näkökulmia moniin eri suuntiin. Alvesin ym. (2007) mukaan eri
sektorien ja toimijatahojen välillä tapahtuvassa älyllisessä hedelmällisessä yhteistyössä voidaan innovaatioprosesseissa yhdistää eri alojen
ammattilaisten osaaminen ja näkemys yhteen, joitta voitaisiin löytää
uusia ajattelumalleja sekä uusia käyttökelpoisia toteuttamismalleja sekä
kehittää uutta alojen välistä kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. ”Välimaastoideaa” hyödyntämällä voidaan löytää uusia, sellaisia
kehittämisvaihtoehtoja, joita ei yksittäisen sektorin tai muiden rajojen
sisällä ehkä löytyisi. (Alves ym. 2007; Johansson 2005.)
Monitoimijamallin mukainen tutkimus- ja kehittämistoiminta
edellyttää hyvää avoimuutta, mikä haastaa ei-avoimuuteen perustuvan, kehittämisen edellytyksiä ja pelivaroja rajaavan turvallisuuden
viranomaiskulttuurin. Osittain tulee myös luopua siitä turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelman mukaisesta periaatteesta, jonka
mukaan turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelman toimintamalli tukeutuu lähtökohtaisesti jo olemassa oleviin yhteistyörakenteisiin. Malli perustuu periaatteelle, jossa kukin ministeriö, laitos tai
virasto vastaa toimialallaan sille kuuluvasta tutkimuksesta. (VNK
2014, 9) Monet edellä mainittuun tematiikkaan, vaikeisiin turvallisuushaasteisiin sekä ilkeisiin ongelmiin liittyvät prosessit operoivat
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toimi- ja hallinnonalojen välisissä tiloissa, niiden rajoja kunnioittamatta. Oheiset periaatteet saattavat edesauttaa vaikeimpien haasteiden
sivuuttamista tai huomiotta jättämistä. Periaatteet saattavat myös estää
näiden haastavien ongelmien tunnistamista sekä johtaa siihen, ettei
tiedon syntyä tai oppimista tapahdu muualla kuin siilojen sisällä.
Tämä puolestaan estää keskeisen kompetenssin, integroivan kyvyn
kehittymisen (Branders 2015, tulossa).
Turvallisuudenkin johtamisessa ja rakenteissa tulee voida etsiä
innovaatioita ja luovia ratkaisuja. Koska nämä prosessit operoivat
”siilojen” ulkopuolella, on kiinnitettävä enemmän huomiota juuri
aiemmin mainittuihin välimaastoihin ja johdettava aktiivisesti tilaa
systeemisyydelle ja moniosaajamalleille. Tulisi myös luopua retoriikasta, jonka turvin vakuutellaan ja legitimoidaan olemassa olevien
rakenteiden toimivuutta ja hyvää kokonaisvaltaisuutta, sillä se johtaa
päätöksentekijöitä harhaan ja ”väärällä tiedolla” johtamiseen. Kun
tunnistamme kompleksisuusajattelun mukaisia ilkeitä ongelmia, voisi
olla paikallaan tunnistaa myös ilkeää tietoa (wicked knowledge), joka
vinouttaa ja vääristää todellisuutta ja sellaisenaan muokkaa tiedolla
johtamista edunvalvonnan ja olemassa olevien rakenteiden puolustamisen asemassa. Tällaista ilkeää tietoa virtaa jo kosolti turvallisuutta tarkoituksellisesti horjuttavissa prosesseissa ja sen tunnistaminen
esimerkiksi tulevien strategioiden laadinnan tueksi voisi olla varsin
valaisevaa. Turvallisuutta koskevalla perustutkimuksella sekä monitieteisillä tutkimuskonsortioilla voisi olla tällä alueella monipuolisia
näkökulmia ja viitekehyksiä tarjottavanaan.
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Risto Harisalo

VALTIO TIETÄMÄTTÖMYYDEN JOHTAJANA

Johdanto
Yhteiskunnassa on tuskin toista valtion kaltaista instituutiota, josta
ihmisillä on niin erilaisia ja jopa toisilleen täysin vastakkaisia käsityksiä,
odotuksia ja toiveita. Tämä havainto koskee kansalaisten lisäksi myös
valtiota tutkineita teoreetikkoja. He puhuvat valtiosta ikään kuin se
olisi selkeästi määriteltävissä oleva yksiulotteinen ilmiö. Valtiolla on
kuitenkin monet erilaiset kasvot ja ilmenemismuodot, joista on vaikea
rakentaa kokonaiskuvaa.
Tiedämmekö todella mistä puhumme, kun puhumme valtiosta?
Kuinka valtio pitäisi määritellä ja ymmärtää? Millaisia tehtäviä valtiolle olisi mahdollista antaa? Mitä kansalaiset voivat odottaa valtiolta?
Milloin ja missä tarkoituksessa voidaan puhua valtiosta? Kun meillä
ei ole pitäviä vastauksia näihin kysymyksiin, on helppoa ymmärtää
valtion kehittämiseen liittyvät vaikeudet.
Tässä artikkelissa etsitään vastausta kysymykseen, kuinka valtio
voisi parhaiten toimia yhteiskunnan hyväksi. Kysymys ei ole suinkaan
uusi, sillä sitä pohtineet tutkijat ovat tarjonneet ongelman ratkaisuksi
valtion demokraattisuuden vahvistamista, taloudellista elinvoimaa,
organisatorista toimintakykyä, päätöksenteon rationaalisuutta ja val-
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taoikeuksien lisäämistä. Näitä asioita pohtiessaan he ovat olettaneet,
että heidän suosituksiaan noudattava valtio tuottaa automaattisesti
myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Artikkelissa on kaksi osaa, joista ensimmäisessä luodaan yleispiirteinen kuvaus valtioiden kehityksestä. Tarkastelu osoittaa, että ei ole
olemassa vain yhtä valtiota vaan monia erilaisia valtioita. Toisessa osassa
esitetään edellä mainituille valtion kehittämisen painopisteille vaihtoehto, johon on toistaiseksi kiinnitetty yllättävän vähän huomiota.

Valtion monet kasvot
Kaupunkivaltiot
Antiikin Kreikan kaupunkivaltioita voidaan pitää nykyisten valtioiden
alkumuotoina. Kaupunkien tarkoituksena oli mahdollistaa kansalaisten hyvinvointi, edistää kaupunkien välistä vuorovaikutusta ja luoda
kaupungeille järkevä fyysinen rakenne ilman muureja (Mumford
1989, 157). Esimerkiksi Ateenasta kehittyi Perikleen hallituskaudella
hyvinvointivaltio, jonka kansalaisilleen tarjoamat edut ovat yhä edelleen verrannollisia nykyisten hyvinvointivaltioiden tarjoamiin etuihin
(Langby 1993, 99).
Kaupunkivaltioiden toinen kehityskausi käynnistyi 1100-luvulla
Rooman keisarin ja paavin vallan menettäessä otettaan. Tuolloin
kauppaa keskenään käyvät kaupungit – Hansakaupungit – saivat
mahdollisuuden vahvistua ja elvyttää Antiikin kaupunkivaltioiden
perinnettä. Renessanssin Italia erilaisine itsenäisine kaupunkeineen
muistuttaa erehdyttävästi Antiikin Kreikan olosuhteita (Weber 1992,
151–53).
Hansaliittoon kuuluvat kaupungit kehittivät yhteistä kauppaa ja
suojelivat keskinäisiä etujaan. Lyypekki on ollut tässä kehityksessä johtava kaupunki 1350-luvuilta lähtien. Hansaliiton kaupunkeja voidaan
perustellusti pitää Euroopan Unionin ensi askeleina. Kun itsevaltaisten
kuninkaiden johtamat valtiot alkoivat vahvistua 1400-luvun lopulta
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alkaen, Hansaliiton kaupungit menettivät niille suhteellisen nopeasti
valtaansa. Tästä huolimatta eräissä läntisen Euroopan maissa kaupungit
pystyivät säilyttämään omia valta- ja etuoikeuksiaan.
Kaupungit – kaupunkivaltiot – joutuivat odottamaan uutta tulemistaan aina 1900-luvun puolen välin jälkeiselle ajalle, jolloin alettiin
aavistella teollisen yhteiskunnan muuttumista informaatioyhteiskunnaksi. Informaatioyhteiskunnan uudessa taloudellisessa logiikassa
kaupunkitaloudet olivat valtiota huomattavasti joustavampia ja mukautuvampia (Toffler 1990, Masuda 1990). Tässä ajattelussa luovien
ja taloudellisesti vahvojen kaupunkien ympärille kehittyneet alueet
ovat syrjäyttäneet kansallisvaltiot taloudellisen elämän asianmukaisina
perusyksikköinä (Ohmae 1995; Jacobs 1970; Andersson 1985).
Totalitaariset valtiot
Antiikin Kreikan ja keskiajan kaupunkivaltioille oli yhteistä kaupunkityrannian esiinnousu ja pyrkimykset sen pystyttämiseksi (Weber
1992, 143). Esimerkiksi Platonia pidetään totalitaarisen valtion teoreetikkona (Popper 1974). Totalitaariselle valtiolle on tunnusomaista
yksi ainoa muut poissulkeva totuus, jonka avulla tavoitellaan ennalta
määrättyä sopusointuista ja täydellistä järjestystä. Historian kulussa
ihmisillä on kiistatta enemmän kokemusta totalitaarisista valtioista
kuin muista valtioista.
Totalitaariset valtiot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään,
jolloin ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne diktatuurivaltiot, joissa
hallitsijat käyttävät säälimättä mieli- ja pakkovaltaa tavoitteittensa
ja asemansa pönkittämiseksi. Tähän ryhmään kuuluvissa valtioissa
kansalaisilla ei ole sanansijaa siihen, kuinka heitä hallitaan ja millaisiin
tarkoituksiin heitä käytetään.
Toiseen ryhmään ovat kuuluneet itsevaltaiset kuningaskunnat,
joissa valta periytyi ja kansalaisia kohdeltiin alamaisina. Aikaa myöten kuninkaat ovat mukautuneet demokratian ja parlamentarismin
vaatimuksiin säilyttäen siten muodollisen aseman valtion johdossa.
Näitä maita ovat tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsi, Norja ja Hollanti.
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Kolmanteen ryhmään luetaan kuuluvaksi ne valtiot, jotka ovat
edistäneet jotain tiettyä poliittista ideologiaa kuten sosialismia. Toisen
maailmansodan jälkeen huomattava joukko valtioita Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa kuului tähän ryhmään. Sosialismin romahduksen
jälkeen monet näistä valtioista ovat etsineet itselleen uutta suuntaa.
Liberaali valtio
Historiallisessa katsannossa liberaali valtio on totalitaaristen valtioiden
vastavoima. Liberaali valtio syrjäytti vapaalla yrittäjyydellä esikapitalistiset monopolit ja perustuslaillisella ja demokraattisella hallinnolla itsevaltaisen ja totalitaarisen hallintotavan sekä edisti ihmisten
vapautta kaikenlaisista keinotekoisista esteistä. (Mises 1985.) Vasta
liberaali valtio mahdollisti yrittäjyyden ja pakotti valtiovallan suojassa
toimivat monopolit avoimeen kilpailuun markkinoilla. Liberaalissa
valtiossa tavalliset ihmiset pystyivät ensimmäisen kerran määräämään
valinnoillaan taloudellisen kehityksen suunnan.
Liberaali valtio sitoi valtiovallan toiminnan perustuslakiin rajoittaen siten julkisen mielivallan määrää ja tehden valtion toiminnan
ennustettavaksi. Liberaali valtioteoria osoitti, että laki edustaa organisoitua oikeudenmukaisuutta eikä vaihtuvien hallitsijoiden mieli- ja
pakkovaltaa (Bastiat 1996). Lain tehtävänä on kohdella ihmisiä tasa-arvoisesti lain edessä eikä toimia erilaisten etujen ja hyötyjen tarjoajana
erilaisille organisoiduille ryhmille. (Mises 1985, 28). Demokratia ei
ole maallisen hyvän sampo vaan kansalaisten käytössä oleva keino
suojella itseään valtiovaltaa vastaan (Mises 1985, 41).
Ennen liberalismia ihmiset elivät köyhyydessä ja osattomuudessa,
joiden mittakaavaa ja syvyyttä on tänään mahdotonta ymmärtää. He
elivät harvojen autoritaaristen hallitsijoiden vallan alla vailla mahdollisuutta edes pieneen määrään omaa tahtoa ja vapautta. Liberaali
valtio vapautti heidät monista erilaisista keinotekoisista vapauden
rajoitteista, teko, jonka potentiaalia ihmisten on edelleen vaikea tajuta
ja joka valitettavasti askarruttaa monia.
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Liberaalia valtiota kutsutaan usein myös oikeusvaltioksi (Rechstaat), jossa ihmiset voivat olla varmoja siitä, että heitä kohdellaan
yhdenmukaisesti lain edessä. (Hayek 1960, 202). Ollakseen oikeusvaltio sillä ei voi olla kovin monia erilaisia tehtäviä (Hayek 1960, 197),
olosuhde, jonka vuoksi sitä kutsutaan halveksien yövartijavaltioksi.
Oikeusvaltio tarjoaa ihmisille lakien hallinnon ja on vaihtoehto sellaiselle valtiolle, jossa ihmisiä hallitaan poliittisilla tavoitteilla.
Eettinen hyvinvointivaltio
Hyvinvointivaltio on liberaalin valtion antiteesi. Tämä käy hyvin ilmi
Hegelin valtioteoriasta, jossa hän jakaa valtion kehityksen kolmeen
vaiheeseen (Vincent 1987). Hegel kutsuu ensimmäistä valtion kehitysvaihetta ulkoiseksi valtioksi, jollaisena hän pitää liberaalia valtiota,
jossa perustuslaki rajoittaa ja säätelee valtion toimintaa, kansalaiset
ovat vapaita toimimaan omien mieltymystensä mukaan ja valtio on
puolueeton tuomari heidän välisissä kiistoissaan.
Kun valtio aktivoituu aktiivisesti kehittämään yhteiskuntaa, ulkoinen valtio alkaa muuttua poliittiseksi valtioksi. Poliittisessa valtiossa valtiovalta ottaa yhä enemmän vastuuta kansalaisten elämään
vaikuttavista sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista. Poliittinen
valtio suunnittelee ja ohjaa kehitystä kansalaisten puolesta. Poliittinen
valtio kehittää kykyään muotoilla ihmisten tavoitteista ja resursseista
kansallisia ohjelmia.
Hegelin ajattelussa kolmas valtion kehitysvaihe eettinen valtio
edustaa valtiollisen kehityksen huipentumaa, valtion ja kansalaisten
myyttistä yhteyttä. Eettisessä valtiossa ihmiset suosivat kollektiivisia
ohjelmia yksilöllisten pyrkimysten sijasta. Eettinen valtio kehittää yhteiskuntaa kunnianhimoisilla kansallisilla sosiaalisilla, kulttuurillisilla
ja taloudellisilla ohjelmilla, joihin sisältyvä viisaus ja näkemyksellisyys
ylittävät yksittäisten ihmisten viisauden ja näkemyksellisyyden. Hegelin eettinen valtio on modernin hyvinvointivaltion perusta.
Hyvinvointivaltiota perustellaan samanlaisin ajatuskuluin kuin
Hegel perusteli eettistä valtiota. Hyvinvointivaltio pystyy ottamaan
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kokonaisuuden edut paremmin huomioon kuin yksilöt ja yritykset.
Hyvinvointivaltio tekee valtiosta tasa-arvoisen ja suojelee ihmisiä
ennakoimattomilta riskeiltä ja vaaroilta. Hyvinvointivaltio takaa kansalaisilleen hyvän, turvallisen ja eettisesti vahvan yhteiskunnan, jossa
on tunnistettavissa totalitaarisen valtion piirteitä.
Pluralistinen ja elitistinen valtio
Pluralistinen valtio ja elitistinen valtio ovat kehittyneet liberaalin
valtion ja eettisen hyvinvointivaltion vanavedessä. Liberaali valtio on
taannut niille oikeusvarmuuden, mielipiteen, ilmaisun ja kokoontumisen vapaudet (Dahl 1998, 85–86). Eettinen hyvinvointivaltio on
tarjonnut niille mahdollisuuden tavoitella erilaisia hyötyjä ja puolustaa
etujaan erilaisia lainsäädäntöhankkeita vastaan demokraattisia periaatteita noudattaen. (Naurin 2001). Nämä ominaisuudet erottavat pluralistisen ja elitistisen valtion aristokratiasta, oligarkiasta, monarkiasta
ja muista pienten ja suljettujen vähemmistöryhmien hallitsemista
maista (Dahl 1998, 90).
Pluralistisessa valtiossa (polyarchy) monet erilaiset ryhmät kilpailevat keskenään poliittisesta vallasta ja näkyvyydestä. Mitä useammat
ryhmät kilpailevat keskenään politiikan tuotoksista, sitä pluralistisempana yhteiskuntaa voidaan pitää. Elitistisessä valtiossa vain muutamat
ryhmät käyttävät merkittävää poliittista valtaa (Kolb 1978, 55). Ne
päättävät keskinäisin neuvotteluin kansalaisille tarjottavista politiikan
arvoista ja tuotoksista.
Epäonnistuneet valtiot
Valtiot voivat myös epäonnistua ja taantua poliittisesti, taloudellisesti
ja sosiaalisesti. Valtio on epäonnistunut, kun se ei pysty tarjoamaan
kansalaisilleen tiettyjä peruspalveluita, demokraattisia perusoikeuksia
eikä varmistamaan maan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta (Eizenstat
ym. 2005). Epäonnistuneet valtiot eivät pysty vastaamaan liberaalin
valtion perustehtävistä. Epäonnistuneita valtioita on tapana kutsua
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myös heikoiksi valtioiksi. Historiallisten kokemusten mukaan totalitaarisilla ja hyvinvointivaltioilla on suuri todennäköisyys epäonnistua
(Lanngby 1993). Epäonnistuneissa valtioissa mieli- ja pakkovalta
lisääntyy ihmisten välisissä suhteissa.
Huolimatta edellä sanotusta autokraattiset valtiot ovat yllättäen
tulleet takaisin, ja ne haastavat sekä hyvinvointivaltion että pluralistiset
valtioideat. Historioitsija Azar Gat (2007) väittää artikkelissaan The
Return of Authoritarian Great Powers, että Kiinan ja Venäjän taloudellinen kehitys haastaa autoritaarisella kapitalismillaan menestyksellisesti
taloudellisen globalisaation ja liberalismia suosivan talousjärjestyksen
ja perustuslaillisen hallintojärjestyksen. Kuvio 1 havainnollistaa edellä
esitettyä.

Kuvio 1. Yleiskuva valtioiden kehityksestä

Valtioiden kehittämisen keskeisin ongelma ja ratkaisu
Artikkelin toisessa osassa huomio kohdistetaan vain yhteen valtioon,
eettiseen hyvinvointivaltioon, joka on hallitseva valtiomuoto Suomessa
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ja läntisessä Euroopassa ja tavoiteltava olosuhde etenkin epäonnistuneiden valtioiden kansalaisille. Kysymys on siitä, kuinka eettistä
hyvinvointivaltiota voidaan kehittää niin, että se hyödyttää mahdollisimman tehokkaasti yhteiskuntaa.
Eettisen hyvinvointivaltion kehittäminen on perustunut pääsääntöisesti seuraaville hyvin ongelmallisille ajatusrakennelmille. Ensinnäkin valtion kehittämisen painopiste on ollut sen organisaatiossa,
johtamisessa, taloudenhoidossa ja päätöksentekokyvyssä. On ajateltu,
että näissä asioissa tapahtuva myönteinen kehitys muuttuu automaattisesti myönteiseksi yhteiskunnalliseksi kehitykseksi. Näin asia
ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä niissä aikaansaadusta edistyksestä
on vielä hyvin pitkä matka yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Toiseksi valtiota on verrattu itsenäisesti toimivaan organisaatioon
kuten yritykseen tai kansalaisjärjestöön. Vaikka valtio on organisaatio
ja sitä on kehitettävä organisaationa, on muistettava, että valtion
vastuulla on koko yhteiskunta, jonka sisäiset syy- ja seuraussuhteet
ylittävät moninkertaisesti suurimmankin yrityksen vastuulla olevat
asiat. On todennäköistä, että tästä kokonaisuudesta ei kenelläkään
voi olla riittävästi tietoa ja ymmärrystä.
Kolmanneksi on oletettu, että valtio pystyy valtaoikeuksillaan
toteuttamaan tehokkaasti ja nopeasti haluamansa tavoitteet. Juuri
tässä on yksi tärkeimmistä valtion suosion syistä. On kuitenkin tärkeää huomata, että ihmiset voivat reagoida valtion toimenpiteisiin
eri tavoin kuin valtio olisi toivonut. Hyvää tarkoittaessaan valtio voi
myös tuottaa pahaa. Tästä seuraa, että poliittiset päättäjät vedetään
mukaan sellaisiin ongelmiin, joita he eivät osanneet ennakoida ja
joiden käsittelyyn heillä ei ole ollut kunnollista tilaisuutta varautua.
Edellä sanotun perusteella eettisen hyvinvointivaltion kehittämisessä on oletettu, että valtion puolesta valintoja tekevät ihmiset
tuntevat yhteiskunnan kehitykseen olennaisesti vaikuttavat syy- ja
seuraussuhteet ja pystyvät vaikuttamaan niihin. On kuitenkin realistista olettaa, että he eivät ole, eivätkä voi koskaan ollakaan, perillä
edes kaikkein relevanteimmista yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavista
syy- ja seuraussuhteista.
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Poliittisten päättäjien on mahdotonta tietää vastauksia kysymyksiin, joihin heidän pitäisi kyetä vastaamaan yhteiskuntaa koskevia
valintoja tehdessään. Onko tällä hetkellä käytössä oleva tuotantotekniikka paras mahdollinen? Millaisia tarpeita kansalaisilla voi olla
lähitulevaisuudessa ja kuinka niitä palveleva tuotanto voidaan organisoida ja jakelu järjestää? Kuinka paljon niukkoja voimavaroja olisi
allokoitava erilaisiin tarpeisiin ja tulevaisuutta koskeviin odotuksiin?
Valtion kehittämisen ongelma on siten tiedollinen eli epistemologinen. Kukaan ei voi hankkia itselleen sellaista tietämystä, että
hän pystyisi vaikuttavasti määrittämään yhteiskunnan kehityksen
suunnan. Ihmisten tietämättömyys on korjaamatonta huolimatta
heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, koulutuksestaan ja kokemuksistaan. Päättäjien eettisten vakaumusten arvokkuus ei korvaa
heidän tietämättömyyttään.
Valtiovallan käytössä oleva tietämys on parhaimmillaan vain
rajallista, tilannekohtaista, hetkellistä ja henkilökohtaista. Se ei ole
niin objektiivista, laaja-alaista, kestävää ja perusteltua kuin väitetään ja
toivotaan. Olettamus, että ajattelijat ja tutkijat voivat tuottaa päättäjille
tällaista tietämystä yhteiskunnan kehittämiseksi, on epärealistinen.
Rajallisen, tilannekohtaisen, pettävän ja henkilökohtaisen tiedon varassa on hyvin ongelmallista kehittää lainsäädäntöä, muokata
ihmisten mieliä ja päättää yhteiskunnan kehityksen painopisteistä ja
suunnasta. Poliittiset päättäjät, jotka uskovat omaavansa objektiivisen, laaja-alaisen, kestävän ja perustellun tietämyksen, vievät yhteiskunnan Robespierren sanoin ”uudelle taipaleelle, jota kukaan ei ole
kulkenut teidän edellänne” (Talmon 1973, 189). He unohtavat, että
on helpompaa asettaa kunnianhimoisia poliittisia tavoitteita ja luoda
utopioita kuin toteuttaa ne (Dahl 1998, 74). Tässä problematiikassa
hämmentävää ei ole se, että ennusteiden tiedetään osoittautuvan usein
virheellisiksi, vaan se, että virheiden esiintymisen todennäköisyydestä
ei olla lainkaan perillä (Taleb 2007).
Jos yhteiskunta on valtiolle – suunnittelijoilleen – tuntematon,
sen sisällölliselle kehittämiselle on etsittävä uutta lähestymistapaa,
joka ottaa huomioon kaikkien ihmisten rajallisen tietämyksen. Mitä ei
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voida tietää, sitä ei voida myöskään suunnitella. Kun yhteiskunnallisia
olosuhteita ei tunneta, niiden olisi siksi annettava järjestää itsensä.
(Hayek 1998, 112–114.)
Kun yhteiskunnan annetaan järjestäytyä omalakisesti, etsitään
ratkaisua seuraavaan hyvinvointivaltiollisessa keskustelussa lähes olemattomalle huomiolle jääneeseen ongelmaan: Millaiset instituutiot
palvelevat yleistä hyvinvointia ilman keskitettyä suunnittelua ja ohjausta (Menger 1985)? Kun valtion sisällölliset toimenpiteet yhteiskunnan kehittämiseksi ovat osoittautuneet ongelmallisiksi, huomio
olisi kohdistettava automaattisiin sopeutusmekanismeihin (Harisalo
& Rajaniemi 2013).
Acemoglu ja Robinson (2013) aloittavat suurta suosiota saavuttaneet kirjansa Why Nations Fail kuvaamalla Arizonan osavaltiossa
olevaa Nogalesin kaupunkia, jonka toinen puoli kuuluu Meksikolle
ja toinen Yhdysvalloille. Meksikon puoleisessa Nogalesissa ihmiset
elävät köyhyydessä, pelossa ja turvattomuudessa, täysin päinvastaisissa
olosuhteissa kuin Yhdysvaltain puolella huolimatta maan monista
sisäisistä ongelmista. Acemoglu ja Robinson selittävät näitä eroja maiden välisillä erilaisilla automaattisilla sopeutusmekanismeilla. Samat
tekijät erottivat aikoinaan entiset sosialistimaat läntisen Euroopan
teollisuusmaista. Automaattisilla sopeutusmekanismeilla ei ollut tilaa
Afrikan ja Aasian köyhissä maissa.
Ferguson (2013) on toinen tutkija, joka korostaa automaattisten
sopeutusinstituutioiden merkitystä taloudellisen kehityksen mahdollistajana tai tuhoajana. Hän on haluton hyväksymään vetoamista yksittäisiin tekijöihin kuten deregulaatioon, julkisten menojen karsimiseen
ja julkisten palveluiden kilpailuttamiseen vakavien yhteiskunnallisten
ongelmien (esim. finanssi- ja pankkikriisi) selityksinä. Fergusonin
mukaan ongelmat pysyvät ja jopa pahenevat, koska valtiot tekevät
edellä mainittuja asioita kiinnittämättä huomiota automaattisten
sopeutusmekanismien toiminnan ehtoihin ja edellytyksiin.

Mitä ovat automaattiset sopeutusinstituutiot tai -mekanismit?
Ferguson (2013, 100) mainitsee seuraavat esimerkit:
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poliittisen järjestelmän vaikuttavuus
juridisen viitekehyksen tehokkuus
omistusoikeuden suojan tehokkuus
verojärjestelmän selkeys
lainalaisuuden periaate
työsuhteen perustamisen, muuttamisen ja lopettamisen joustavuus
laki, joka on järkevä, vakaa ja ennustettava

Acemoglun ja Robinsonin (2013, 364) mukaan Yhdysvallat ja läntiset teollisuusmaat ovat henkisesti ja taloudellisesti vauraita, koska ne
sallivat ihmisten hyvinvointia ilman keskitettyä ohjausta palvelevien
automaattisten sopeutusmekanismien kehittyä ja juurtua osaksi niiden
poliittista ja taloudellista kulttuuria. Automaattisten sopeutusmekanismien juurruttaminen kansakuntaan on aikaa ja huolenpitoa vaativa
prosessi, jossa eri maiden kokemukset voivat vaihdella huomattavasti.
Automaattiset sopeutusinstituutiot mahdollistavat tehokkaan mutta
pääsääntöisesti ennakoimattoman reagoinnin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja haasteisiin.
Harisalo ja Rajaniemi pitävät automaattisina sopeutusmekanismeina mm. perustuslain sitomaa hallintovaltaa ja julkisen vallan tehtävien – palveluiden, sääntelyn ja tulonsiirtojen – rajoitettua käyttöä.
Heille demokratia, joka suojelee kansalaisia vaihtuvien enemmistöjen
mielivallalta, on myös automaattinen sopeutusmekanismi. He uskovat, että tässä tarkoituksessa kansalaiset äänestävät aktiivisemmin
kuin siinä moraalittomassa prosessissa, jossa ryhmille jaetaan etuja
muiden kustannuksella. Harisalolle ja Rajaniemelle yrittäjyys, vahvat
omistusoikeudet ja vapaa hintajärjestelmä ovat ihmisten hyvinvoinnille
ratkaisevan tärkeitä automaattisia sopeutusinstituutioita.
Tällä alueella uusin tulokas on Fukuyaman (2014) tutkimus
Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to
the Globalization of Democracy nojaa vahvasti ajatukseen kansakunnan
ja valtion välisiä suhteita välittävistä automaattisista instituutioista,
jollaisina hän pitää mm. demokratiaa, lainalaisuuden periaatetta ja
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markkinataloutta. Fukuyaman mielestä huolenpito yhteiskuntaa palvelevista instituutioista on vaativa tehtävä ja altis monille väärinkäytöille.

Automaattiset instituutiot ja tiedolla johtaminen
Valtiovallan vastuulla ovat monet yhteiskuntaa palvelevat automaattiset sopeutusinstituutiot. Ne auttavat ihmisiä arvottamaan syy- ja
seuraussuhteita ja tekemään omia valintojaan mahdollisuuksien kirjon ja
olosuhteiden muuttuessa. Ne mahdollistavat näkemyksellisyyden, oivalluskyvyn, päätösvallan hajauttamisen ja uuden tiedon tuottamisen. Vastuuta näistä asioita on mahdotonta keskittää millekään organisaatiolle.
Automaattiset sopeutusmekanismit auttavat ihmisiä selviytymään
olosuhteissa, joissa heillä ei ole täydellistä – eikä edes riittävää – tietämystä. Näitä mekanismeja kehittävällä valtiolla ei voi olla tietoa
siitä, millaisissa tilanteissa ja millaisin tuloksin ihmiset käyttävät niitä
hyväkseen. Ne eivät palvele mitään tiettyjä tavoitteita tai tarkoituksia.
Ne palvelevat ennalta tuntemattomia, toistaiseksi keksimättömiä
tavoitteita ja tarkoituksia. Siksi niiden arvo on riippumaton ajankohtaisista poliittisista tavoitteista.
Yhteiskunnat, joissa ihmiset voivat erilaisissa tilanteissaan tukeutua automaattisiin instituutioihin, menestyvät taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurillisesti paremmin kuin maat, joissa niitä käytetään spesifien tavoitteiden edistämiseen tai ne hylätään kokonaan.
Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat entiset sosialistimaat, nykyiset Arabimaat ja eettiset hyvinvointivaltiot. Jos nämä maat haluavat ratkaista
ongelmansa, niiden olisi luovuttava valitsemastaan toimintatavasta.
Paradoksaalisesti automaattisten sopeutusinstituutioiden toiminnassa korostuu tietämättömyyden hallinta eikä niinkään ajatus
siitä, että tietyillä tekniikoilla voitaisiin varmistaa luotettava tieto
yhteiskuntaa hyödyttävän toiminnan perustaksi.
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Lopuksi
Tällä hetkellä ratkaisuja Suomen ongelmiin haetaan julkisen toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä, käytäntö, jota on menestyksettä
kokeiltu useita vuosikymmeniä. On ilmeistä, että yhteiskunnan ongelmat selittyvät pääosin julkisen vallan erilaisilla toimenpiteillä. Jos asia
olisi toisin, yhteiskunnallisia ongelmia ei pitäisi enää olla, ei ainakaan
nykyisessä laajuudessa. Ratkaisuja näihin ongelmiin olisi ryhdyttävä
etsimään edellä yleisesti kuvatuista automaattisista sopeutusinstituutioista ja annettava niiden tuottaa ratkaisut tunnistettuihin ongelmiin.
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Vuokko Niiranen

TIEDOLLA JOHTAMINEN
– MISTÄ TULOSSA, MINNE MENOSSA?

Johdanto
Kuka tietoa tuottaa, kuka sitä käyttää ja mihin tarkoituksiin?
”Virkamiesten ja asiantuntijoiden tehtävänä varmistaa, että
päättäjien saatavilla on paras mahdollinen tieto sekä suunnitteilla olevien poliittisten päätösten vaikutuksista yhteiskuntaan,
että toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista. Mutta poliittisten päättäjien on myös haluttava hyödyntää tällaista tietoa.”
(Kekkonen 2011,7)

Tiedon käytön tarpeellisuus päätöksenteossa on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen. Eri kirjoituksissa on käsitelty vapaan ja sidotun
tutkimuksen lähtökohtia, tiedon yhteiskunnallista merkitystä, tilaustutkimusten rahoitusta, tutkimusten kilpailuttamista ja tilaajaosaamisen kysymyksiä. Tiedon käyttämistä valtionhallinnon päätöksenteossa
voidaan tarkastella ainakin kolmesta eri näkökulmasta: tutkimustiedon
alan ja kohteen kautta, tiedon käyttämisen rationaliteettien näkökulmasta tai pohtimalla tiedon valikoitumisen mekanismeja. Ajatus
tutkimustiedon käyttämisestä päätöksenteossa korostaa tutkimuksen
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yhteiskunnallista merkitystä. Kenen oletetaan tarvitsevan tai osaavan
käyttää tietoa ja riittääkö esimerkiksi poliittisille päättäjille pelkkä
esittelyteksti? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa todellisuutta,
myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus?
Tieteen ja käytännön väliseen suhteeseen liittyvät myös kysymykset tutkimustiedon käyttöarvosta ja tutkimustiedon välittymisen
mekanismeista. Mikä edistää tai rajoittaa tutkimustiedon käyttöä?
2010-luvulla tietoa tuotetaan todennäköisesti taas enemmän kuin
edeltävinä vuosikymmeninä, mutta onko se päätöksentekijän kannalta
relevanttia tietoa – ja mikä tieto on relevanttia?
Kriittisinä kohtina päätöksenteon ja tutkimustiedon käytön
välisessä suhteessa ovat etenkin 2000-luvulla nousseet esille muun
muassa lainsäädännön vaikutusten arviointi, taloutta ja tuloksellisuutta
koskevien päätösten tietoperusta sekä laajemmin se, ymmärretäänkö
poliittinen päätöksenteko ensisijaisesti tietoon perustuvana, rationaalisuuteen pyrkivinä valintoina vai arvojen allokointina. Modernin
hyvän hallinnon ominaisuuksina korostetaan yhä näkyvämmin monitieteisyyttä sekä erityisesti 2010-luvulla tietoon ja näyttöön perustuvaa
päätöksentekoa esimerkiksi lainvalmistelussa. (Rantala 2011; Ahonen
2010; Askim 2008; VTV 2014.)
Tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä voidaan pohtia useasta
eri näkökulmasta. Esimerkiksi nykyinen yliopistolaki (558/2009)
edellyttää tutkimustiedon välittämistä yhteiskunnalliseen käyttöön
ja korostaa yliopiston vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa
sekä tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä ei siis
ole vähäinen tai ylimääräinen, niin kutsuttu kolmas tehtävä, vaan tutkimusyksikköjen, yliopistojen kohdalla niiden olemassaolon perusta.
Tavoite tieteellisen tiedon ja tutkimustiedon systemaattisesta
käytöstä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa nousee esille säännöllisin väliajoin, sekä yksittäisten toimenpideohjelmien ja reformien
yhteydessä, että laajemmin. Myös OECD on maa-arvioinneissaan
kiinnittänyt huomiota tutkimustiedon käyttöön päätöksenteossa ja
erityisesti politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin puutteellisuuksiin.
OECD:n raportissa (2010, 9–10, 34) korostetaan tiedon käyttöä
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päätöksenteossa ja nostetaan esille kolme seikkaa, jotka voivat edistää
tai estää tiedon käyttämistä. Ensiksi, päätöksentekijän strateginen
oivalluskyky vaikuttaa niihin linjauksiin, joita tehdään strategioista
ja visioista. Toiseksi, koko valtionhallinnon laajuinen lähestymistapa
ja sitoutuminen ovat välttämättömiä. Kolmanneksi, sekä henkilöstön
että talouden resurssien priorisoinnissa tarvitaan joustavuutta ja kykyä
uudenlaisiin, aikaisemmista käytännöistä poikkeaviin ratkaisuihin.
Myös silloin käsitellään näitä samoja kysymyksiä, pohditaan tiedon
käytön alaa ja kohdetta päätösten implementoinnin tapoja sekä päätöksenteon legitimaatiota (Valtioneuvoston kanslia 2011; Hill & Hupe
2014, 10–12). Jos tutkimustietoa ei käytetä päätöksenteossa, syynä ei
välttämättä ole se, että tulokset olisivat sopimattomia käytettäväksi tai
päättäjät olisivat haluttomia käyttämään tietoa, vaan ongelma saattaa
olla myös tulosten välittymisprosessissa, siis esimerkiksi tiedeviestinnässä (Laaksovirta 1986, 220–221).
Artikkelissa esitetään seuraavat kysymykset: Millaisia tiedon
muodostuksen prosessin ja tiedon käytön kulminaatiopisteitä tukijat
olivat tunnistaneet? Onko olemassa sellaisia tutkimustiedon käyttöön
liittyviä tilanteita tai ilmiöitä, joissa tutkimustiedolle sen käyttämisen
prosesseissa asetetut merkitykset johtavat siihen, että hyviksi oletetuista
tai yleisesti hyväksytyistä tutkimustiedon käytön mekanismeista seuraa
jotain muuta kuin lähtökohtaisesti on oletettu?

Tutkimustiedon käytön teoreettisia lähtökohtia
Tutkimustiedon käyttöä tai käyttämisen vajeita päätöksenteossa on
tutkittu runsaasti. Poliittisen päätöksenteon osalla kysymys on kuitenkin aina myös arvojen allokoinnista, ei yksin rationaalisesta, tietoon
perustuvasta päätöksenteosta (Vartola 2004, 237–238; Askim 2008,
134–136). Erityisesti taloudellisen taantuman vallitessa tai muutoin
kriittisissä toimintatilanteissa päätöksentekijöiden ratkaisuihin vaikuttavat myös ne reunaehdot, joita yhteiskunnallinen ilmapiiri tuottaa.
Vaikka odotukset uusista, luovistakin toimintatavoista olisivat näkyvil-
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lä ja myös tutkimustieto tukisi uusia ratkaisuja, niihin ei epäonnistumisen tai virheiden pelossa ryhdytä kovin helposti (Brunsson 1985).
Tutkimustiedon käyttöä päätöksenteossa voi tarkastella kolmesta
näkökulmasta: Ensiksi, voidaan pohtia tutkimuksella tuotetun tiedon
sisältöjä ja käsitteellisiä lähtökohtia, jotka auttavat ymmärtämään
päätöksenteon kohteena olevaa käytännöllistä asiaa tai tilannetta.
Toiseksi, uuden tutkimustiedon avulla voidaan vertailla päätöksenteon
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja arvioida kriittisesti erilaisten ratkaisujen
oletettuja vaikutuksia. Kolmanneksi, tieto on päätöksenteossa käyttökelpoista myös tiedon itsensä vuoksi. Uusi tieto tukee päätöksentekijän kykyä jäsentää päätöksenteon kohteena olevaa ilmiötä ja se lisää
tiedon käyttäjän ymmärrystä ilmiöstä, tapahtumista, päätöksenteosta
ja toimintaympäristöstä.
Tieto on valtaa, edelleenkin, mutta päätöksenteossa se on sitä
toisille enemmän kuin toisille. Organisaation toiminnallinen valta
on voimakkaimmillaan silloin, kun se koskee mahdollisuutta kontrolloida organisaation keskeisiä voimavaroja tai organisaatiota koskevaa tietoa. Ohjausvalta on vahvaa myös silloin, kun se kohdistuu
organisaation rakenteisiin, sääntöihin tai toimintatapoihin (Morgan
1997, 170–172). 2000-luvulla valtion kuntiin kohdistamissa ohjausmuodoissa on tiedon käytön osalla havaittavissa myös sisäkkäisyyttä.
Esimerkiksi informaatio-ohjaukseen sisältyy myös resurssiohjausta
kehittämisohjelmien, hankkeiden rahoituksen tai vaikkapa kohdennettujen tutkimusohjelmien tai ohjelmien toteutusta koskevien arviointien muodossa (Niiranen 2013, 212–213).
Päätöksenteossa pohditaan myös sitä, millaiset ratkaisut toimivat
milläkin tavalla muissa maissa, esimerkiksi Euroopan Unionin tai
OECD:n vertailuissa. Ongelmitta maasta toiseen siirrettäviä ratkaisuja
ei luonnollisesti ole, sillä poliittisten päättäjien toimintaympäristöissä on lähtökohtaisia eroja, esimerkiksi taloudellisen ja sosiaalisen
tasa-arvoisuuden, markkinaperusteisuuden, poliittisten valtasuhteiden, toimintajärjestelmien reagointiherkkyyden tai muutosprosessien
kompleksisuuden vuoksi. (Room 2011, 307–308.)

308  Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto (toim.)

Kun tutkimustiedon käytöstä keskustellaan perustavanlaatuisten
yhteiskunnallisten muutosten ja niiden vaikutusten tutkimuksessa,
myös tutkimuksissa käytettäviltä teorioilta edellytetään kykyä tunnistaa
olemassa olevan rakenteen ja odotettujen uudistusten välisiä suhteita
ja mekanismeja. Tutkimuksen kontribuutiota hallinnon uudistuksiin
ja tutkimuksen tietoperustan relevanssia voidaan arvioida esimerkiksi
sen osalta, kykeneekö käytettävä teoria tunnistamaan ja kuvaamaan
tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä ja prosesseja, ja saadaanko
tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista
ja päätösten vaikutuksista. (Buss & Shillabeer 2011; Joyce & Drumaux 2014.)
Edellä mainitut aiheet eivät ole uusia. Arne Leemans kuvasi
1970-luvun puolivälissä demokraattisten yhteiskuntien julkiselle
hallinnolle ja hallinnon organisaatiomuutoksille ominaisia piirteitä.
Kyseessä voivat olla sellaiset kokonaan uudenlaiset poliittiset tilanteet,
joihin liittyy selkeitä toimintarakenteiden ja/tai poliittisten voimasuhteiden muutoksia. Yhteiskunnaassa nousee esille myös uudenlaisia poliittisia vaatimuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi kuluttajan
vapauteen, elämänlaatuun tai julkisten palvelujen suuntaamiseen.
Samalla kun uudet arvot ja asenteet voimistuvat, muutokset saattavat
näkyä myös esimerkiksi kansalaisten osallistumisen kohdentumisessa
ja alassa. Voimakkaita muutoksia saattaa liittyä myös eri professioiden
keskinäisiin suhteisiin, professionaalisuuden asteeseen ja erikoistumiseen. Instituutioiden tasolla muutokset näkyvät myös differentaation
ja integraation vaiheiden muutoksissa. (Leemans 1976, 2–4.) Nämä
muutokset edellyttävät myös tutkijoilta, tutkimukselta ja teorioilta
kykyä tunnistaa uudet tilanteet ja kykyä.
Tutkimuksen oletetaan seuraavan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Samalla kun yhteiskuntaa koskeva päätöksenteko monialaistuu,
myös tiede, sen käsitteet monipuolistuvat ja pyrkivät tunnistamaan
uudet tutkimusalueet. Näissä yhteyksissä syntyy usein myös uusia
tieteellisiä malleja, tulkintoja ja pidemmällä aikavälillä toisinaan myös
uusia teoreettisia käsitteitä tai teorioita. Kun luodaan uusia käsitteitä
ja yhdistetään niitä aikaisempiin, saattaa muodostua myös tieteiden si-
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säistä eriytymistä ja uusia rajapintoja. Poikkitieteellisyyden aitiopaikka
on siinä, että eri tieteenalojen tutkijat kykenevät aidosti lähestymään
hallinnon päätöksenteon alueita yhdessä, joko monitieteisesti eri tieteenalojen yhdistämällä, tieteidenvälisesti, tai aidon poikkitieteellisesti,
jolloin tieteidenvälisellä yhteistyöllä kyetään mahdollisesti tunnistamaan sekä päätöksenteon taustalla olevien ilmiöiden diversitetti että
eri osia yhdistävät tekijät. (Niiranen & Lammintakanen 2011, Mikkeli
& Pakkasvirta 2007, 67–69.)
Tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa on vuosikymmenestä
toiseen sekä ajankohtainen että tutkimuksellisesti mielenkiintoinen
teema. Tieteellinen tutkimus voi palvella päätöksentekijää ainakin
kahdella tavalla. Ensiksi, se voi toimia käsitteellisessä merkityksessä
ja laajentaa päätöksentekijän tietoperustaa ja näkemystä käsiteltävistä
ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. Toiseksi, tutkimuksella
voi olla instrumentaalinen (välineellinen) tai poliittinen merkitys.
Välineellinen tai poliittinen merkitys korostuu tilanteissa, joissa tutkimuksen teettäminen legitimoi päätöksentekijän asemaa esimerkiksi
silloin, kun päätöksille halutaan perusteita. Näin voi tapahtua esimerkiksi päätösten valmistelussa, kun päätöksen tekemistä halutaan siirtää
vetoamalla esimerkiksi riittävän vaikuttavuustiedon puuttumiseen, tai
toisaalta, kun etsitään perusteluita jo tehdyille päätöksille. (Lampinen
1985, 226–227.)
Tutkimuksen merkitys päätöksentekotilanteissa, joko tietoa lisäävänä tai välineellisenä, voi liittyä joko siihen, että päätöksille etsitään
perusteita tutkimuksista, tai tilanteisiin, joissa päätöksen tekemistä
halutaan siirtää ja tutkimuksen teettämistä käytetään siirron yhtenä
perusteluna. Tosin, tilanteessa, jossa päätöksentekoa siirretään puutteellisen tiedon vuoksi, voi olla myös aidosti kyse siitä, että ratkaisun
erilaisista vaikutuksista ei ole riittävästi tietoa. Kuitenkin erityisesti
intressiristiriitoja sisältävissä tilanteissa tutkimukseen vetoaminen
toimii toisinaan myös keinona lykätä päätöksentekoa (Lampinen
1985, 229).
Tiedon instrumentaalinen, välineellinen hyödyntäminen voi
liittyä myös kiinteästi osaksi reformia ja sitä koskevaa päätöksente-
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koa. Esimerkiksi reformin valmistelussa tunnistetaan selkeästi se, että
suunnitellun uudistuksen toteuttamiseen ja uudistuksen oletetuista
seurausvaihtoehdoista ei ole riittävästi kestävää tietoa. Tällöin päätöksentekijä voi perustaa aihepiiriä tarkastelevan kokeilun ja hankkia
siihen liittyen asiaa koskevaa tieteellistä tietoa. Päätös tehdään siten
että käytetään hyväksi tutkimuksella kokeiluvaiheessa hankittua tietoa. Esimerkiksi uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi on tämän
kaltainen menettely.

Tiedon välittämisen ja käyttämisen ilmiöt
seminaarin tutkimuspapereissa
Analyysini kohdistui seminaarin ryhmätyöskentelyn tutkimusteksteihin (ks. tarkemmin tässä kirjassa olevat tutkimusartikkelit) ja niistä
nouseviin tiedon välittämisen ilmiöihin sekä tiedon käyttöä koskeviin näkemyksiin. En siis analysoi varsinaisia artikkeleiden sisältämiä
substanssiteemoja. Tässä aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on ollut
tavoitteena löytää tutkimuspapereista valtionhallinnon tiedonkäyttöä
koskevia ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja, myös tiedonkäytön paradokseja. Analyysissa on pyritty ottamaan huomioon myös teksteissä
esitetyt tavoitteet, tekstien tieteelliset ja myös organisatoriset kontekstit
sekä erilaisten tutkimusteemojen muotoutumiseen liittyvät generatiiviset mekanismit, ja eri teksteissä esitettyjen tutkimusnäkökulmien
kontekstuaalisuus kriittisen realismin periaatteiden mukaisesti (Prior
1997; Mir & Watson 2001; Back 2004; Sayer 2004).
Tutkimuspapereiden teksteissä nousi esille seuraavia tiedonmuodostuksen prosessin ongelmia, joita kirjoittajat käsittelivät lähtökohtaisesti kukin omien tutkimusteemojensa näkökulmista:’
 Tietoa tuotetaan irrallaan tiedon käytön ongelmakohteista
 Tieto ei kohtaa niitä jotka sitä tarvitsevat
 Tiedon muokkaamisesta ei seuraa tiedon kumuloitumista vaan
tiedon pirstaleisuutta
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 Tutkimustietoa on, mutta sitä käytetään suppeasti (esimerkkinä
terveyttä ja hyvinvointia koskevan liikunnan tutkimus, sitä
koskeva päätöksenteko ja käytännön toiminta)

Edellä olevan luettelon kaksi ensimmäistä kohtaa saattavat sisältää
sekä tieteen eriytymiseen liittyviä piirteitä, päättäjillä ja valmistelijoilla
olevan tutkimuksen lukutaidon, että myös tutkijoiden viestintäosaamisen. Tutkijoilta odotetaan ja tutkijat odottavat itse itseltään tieteellisen
osaamisen ja tieteellisen kriittisyyden lisäksi kykyä tunnistaa yhteiskunnassa ja päätöksenteossa olevia näkyviä ja piiloisempiakin suuntauksia, mekanismeja ja prosesseja. Tähän liittyvät myös yhä lisääntyvä
poikkitieteellisen tutkimuksen tarve sekä tutkijoiden taito tunnistaa
myös sellaiset asiat, jotka ovat olleet ilmiöinä esillä aikaisemminkin,
mutta eri muodossa tai niitä on kuvattu eri sanoilla.
Nils Brunssonia (1985) soveltaen, myös tutkijoiden tulisi osata
välttää irrationaalisen toiminnan paradoksia niin, että heillä olisi
luovuutta ja rohkeutta tarttua epävarmoiltakin näyttäviin tutkimusteemoihin ja ilmiöihin. Seminaarissa esitetyt tutkimustekstit purkivat
myös monia tiedon tuottamiseen liittyviä myyttejä ja nostivat esille
joitain valtionhallinnon tiedonkäyttöön liittyviä keskeisiä piirteitä.
Olen koonnut nämä edellä esitetyt asiat pelkistetysti kuvioon 1.
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Kuvio 1. Valtionhallinto tiedon käyttäjänä, tilaajana ja rahoittajana

Tiedon olemassaolo saattaa luoda oletuksen tiedon automaattisesta
muuttumisesta toiminnaksi. Tiedon tuottaja saattaa tutkijanpositiostaan huolimatta – tai juuri sen johdosta – joutua myös päätöksentekoa ohjaavaan rooliin, tai hänet sijoitetaan siihen. Tällöin on
tärkeää tunnistaa tiedon tuottamista koskevien ohjausmekanismien
sudenkuopat ja tutkijan position merkitykset. Samakin teksti voidaan
tulkita eri tavoin, ja muuttuva toimintaympäristö tai kompleksiset
ongelmat voivat heijastua tiedon luonteeseen ja epävarmuuteen tiedon
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käytössä. Tutkimusilmiöiden edellyttämä poikkitieteellisyys, uusien
tutkimusmenetelmien kehittyminen ja keskustelevuus tutkimuksen
tekemisessä voivat lisätä tutkimuksen tuottamaa ymmärrystä, ja samalla muuttaa tutkijan asemaa. Tiedon käyttöala ja tiedon merkitykset
saattavat olla erilaisia toiminnassa ja päätöksenteossa kuin päätösten
vaikutusten arvioinnissa. Tutkimuspapereissa heijastui myös se, että
tiedon käyttöön päätöksenteossa liittyy – kaikesta aihetta koskevasta
tiedosta huolimatta, edelleen, ainakin ajoittain – oletus rationaalisuudesta tiedon käytössä.

Yhteenveto – minne menossa, mitä tutkija tunnistaa?
Kilpailu tutkimuksen rahoituksesta ja tutkijoiden asiantuntija-asemasta voimistuu. Tutkijan integriteetti edellyttää edelleen sen kysymistä,
pitääkö paikkaansa oletus ”Kenen leipää syöt, sen tutkimuskysymyksiä
kysyt.” Jos tutkimustoiminta on verkostomaista, mutta tutkimustoimintaa ja sen rahoitusta koskevan päätöksenteon rakenteet ja järjestelmä ovat hierarkkisia, nousee esille kysymys siitä, missä tutkimusteemoista päätetään ja missä tietoa käytetään? Tieteen riippumattomuus
ei kuitenkaan katoa. Tutkijan taitoihin kuuluu kyky tunnistaa ja tehdä
näkyväksi myös se, mitä ei sanota tai mikä ei kuulu johonkin tiettyyn
tutkimusohjelmaan, mutta on silti oleellista tutkimusaiheen kannalta.
Vuorovaikutus tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kesken nousee yhä
oleellisemmaksi, jottei tutkimustieto putoaisi tiedon tuottamisen ja
tiedon käyttämisen väliseen kuiluun.
Lopuksi voidaan pelkistää tutkimustiedon käytön eräänlaisia
toiminnallisia tai lähes semanttisia paradokseja. Ne ovat prosesseja
tai tilanteita, joissa tutkimustiedon käytön yleisesti hyväksytyistä tai
tarkoituksenmukaisena pidetyistä lähtökohdista seuraa tietoa käytettäessä jotain muuta kuin mitä lähtökohtaisesti on oletettu. Edellä
tässä teoksessa olleissa artikkeleissa nousee esille kolme tutkimustiedon
käyttöön liittyvää toiminnan paradoksia:
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 Tutkimustiedon käyttöarvo ja tiedolla johtamisen paradoksit:
hyvä tavoite saa aikaan huonon lopputuloksen.
 Tutkimustiedon näyttöarvo ja mittaamisen illuusiot: informaation monitaho- ja monitasotuotanto voi johtaa myös tiedon
näennäiseen käyttöön.
 Tutkimustiedon välinearvo: tietoa saatetaan käyttää ratkaisujen
perusteluissa mutta ei välttämättä enää ratkaisujen toteutuksessa.

Tutkimustiedolta odotetaan ratkaisuja monenlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, sellaisiinkin, joissa on lopulta enemmän kyse
poliittisen päättäjän arvovalinnoista kuin puhtaasti rationaalisesta,
tutkimustietoon perustuvasta päätöksenteosta. Tämä kertoo ehkä siitä,
että tiedetään kyllä, mistä ollaan tulossa, mutta ei välttämättä voida
hahmottaa kovin selvästi sitä, minne ollaan menossa, koska kaikkia
erilaisista valinnoista johtuvia seurauksia ei ole mahdollista ennakoida.
Jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseen saattaa olla erilaisia keinoja, mutta päämäärän ja sen saavuttamiseen valitun keinon välillä ei
välttämättä ole suoraa kausaalisuhdetta (Niiranen & Puustinen 2012,
175). Toimintaympäristömuutokset ja se, että organisaatiot reagoivat muutoksiin ja responsiivisuusvaatimuksiin uudistamalla toimintaansa ja johtamisjärjestelmiään synnyttävät – tai niiden odotetaan
synnyttävän – aivan uudenlaisia ja innovatiivisiakin organisaatio- ja
johtamisrakenteita. Kyse ei ole pelkästään johtamisjärjestelmistä vaan
myös siitä, millaiset organisaatiot esimerkiksi tukevat sekä asiantuntijatyöntekijöiden luovaa ammatillista toimijuutta että poliittisten
päätöksentekijöiden ja organisaatioiden johdon innovatiivisuutta,
siis niitä tekijöitä, joilla osaltaan edistetään esimerkiksi uudenlaisen
tiedon tuottamista ja käyttämistä. (Eteläpelto ym. 2014; Virtanen &
Stenvall 2014).
Laajat tutkimusohjelmat tai monialaiset kohdennetut tutkimusprojektit voivat edistää innovatiivista monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteellisyyttä. Yksi kriittinen kysymys monialaisten ja
poikkitieteellisten tutkimushankkeiden rahoituksessa on esimerkiksi

Tiedolla johtaminen  315

sellaisten refereearvioitsijoiden löytäminen, jotka tunnistavat nämä
lähtökohdat, eivätkä arvioi esimerkiksi tutkimusrahoitushakemuksia
vain oman tieteenalaansa näkökulmasta (Mikkeli & Pakkasvirta 2007).
Paitsi tieteenalojen rajapinnat ja poliittiset rajapinnat, myös professioiden väliset rajapinnat saattavat vaikuttaa tutkimustiedon käyttämiseen.
Tutkimustietoa on runsaasti, mutta ovatko tiedon pohjalta tehdyt ratkaisut sitten aina kestäviä? Päätöksenteon ja tutkimustiedon suhdetta
voi aina tarkastella myös generatiivisen kausaliteetin ja tutkimustiedon
sisältämän emansipatorisen voiman näkökulmasta. Jos tutkimustieto
antaa päätöksentekijälle uutta tietoa päätöksentekotilanteeseen, se
voi myös tuottaa päätöksentekijälle uutta, ajattelun ja aikaisemman
toiminnan rajat ylittävää voimaa.
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