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TIIVISTELMÄ 

Päätöksenteon tueksi tarvitaan arviointitutkimuksia, jotka kertovat miten toteutetut uu-

distukset ja kehittämishankkeet ovat onnistuneet. Kunta- ja palvelurakenneuudistus 

(2007-2012) oli yksi merkittävä suomalaista kuntarakennetta muovannut hallituksen 

käynnistämä hanke. Kuntaliiton koordinoiman tutkimusohjelman avulla kerättiin tietoa 

sen etenemisestä ja tuloksista 40 erityyppisessä kunnassa. Ohjelman yhtenä osana kerät-

tiin tietoa uudistuksen vaikutuksista kuntahenkilöstön kannalta. Tässä tutkimuksessa 

tehtiin tuon tutkimusosion tulosten ja toteutuksen toinen luenta. 

Tutkimuksessa kysyttiin 1) millaisia olivat ARTTU-arviointitutkimuksen positio ja 

sosiaalinen konteksti, 2) miten Paras-uudistus toteutui henkilöstönäkökulmasta ja 3) mi-

ten Paras-uudistuskonteksti näkyi henkilöstöä koskevissa muutostulkinnoissa. Tutki-

muskysymysten taustalla oli teoreettinen viitekehys, joka jakoi tutkimusprosessin a) vai-

kuttavuusnäytön tuottamiseen ja b) tutkimuksen sosiaalisessa kontekstissa toimimiseen. 

Arviointitutkimushanke ilmentää arviointitutkijan käsitystä arvioinnin ympäristöstä. 

Tutkimuksessa havaittiin erilaisia vuorovaikutuksia, joiden tunnistamisesta on oletet-

tavasti hyötyä arviointitutkimuksen toteutuksessa. Arviointimenetelmällisessä mielessä 

tärkein tulos oli henkilöstöön kohdistuvan tietämisen (muutostulkintamekanismien) 

nostaminen arviointitutkimuksen huomion kohteeksi. Ylipäätään henkilöstövaikutusten 

monitahoinen tarkastelu tuotti runsaasti tietoa työelämän laadun dynamiikasta uudistuk-

sessa. 

Autoetnografiaan perustuvan tulkinnan mukaan ARTTU-tutkimusohjelman vuoro-

vaikutusrakenne myötävaikutti niin tutkimusasetelman laatuun, arviointiin liittyvien di-

lemmojen kommunikoimiseen kuin tutkimustulosten omaksumiseenkin sidosryhmissä. 

Perusteellisessa sosiaalitieteellisiin menetelmiin perustuvassa tarkastelussa uudistuk-

sessa paikannettiin ”henkilöstön mentävä aukko”; toisin sanoen henkilöstö ei näkynyt 

vahvasti uudistuksen logiikassa eikä kuntastrategioissa; uudistuskonteksti puolestaan ei 

erottunut mainittavasti kuntien seuranta- ja hallintakäytänteissä eikä työyhteisöjen koke-

muksissa. Voitiin kokonaisuutena arvioida, että Paras-hanke ei ollut aikaansaanut sys-

teemitasoista vaikuttavuutta henkilöstöulottuvuudella, mikä heikensi yhteenliittymiin ja 

yhteistyön lisäämiseen tähtäävän muutoskonseptin uskottavuutta. 

Asiasanat: arviointitutkimus, uudelleen rakentuminen, kuntarakenneuudistus, oh-

jelma-arviointi, työelämän laatu, sosiaalinen pääoma, muutosteoriat 



 

 
 

ABSTRACT 

Evaluation research is used to inform policy-making - to determine the success or failure 
of implemented reforms and development projects. Launched by the Finnish Govern-
ment, restructuration of local government and services in Finland, known as the PARAS 
reform (2007–2012), significantly shaped the Finnish municipal structure. In the Eval-
uation Research Programme ARTTU, coordinated by the Association of Finnish Local 
and Regional Authorities, information was gathered about the progress and outcome of 
the PARAS reform in 40 different types of municipalities. As part of the research pro-
gramme, also information of the effects that the reform had had on municipal staff was 
collected. In this study, the findings and implementation of this part of the evaluation 
project had their second reading. 

This study asked the following research questions: 1) What was the position and 
social context of the Evaluation Research Programme ARTTU?; 2) what was the out-
come of the Paras reform from the point of view of municipal staff?; and 3) how was 
the reform context seen in the interpretations of change concerning municipal staff? In 
the background of these research questions was a theoretical frame of reference that 
divided the evaluation research process into two dimensions: a) production of evidence 
of effectiveness and b) interacting in the social context of the research project. A con-
crete evaluation project expresses researchers’ conceptions of evaluation environment. 

The present study observed various interactions, the identification of which is pre-
sumably beneficial in the implementation of any evaluation research. In the evaluation 
methodological sense, its most important outcome was raising the knowledge related to 
staff (mechanisms for interpreting change) into the focus of the evaluation study. In 
general, examining the effects of restructuring from multiple angles increased the un-
derstanding of the dynamics of the quality of working life in the course of the reform. 

According to an interpretation based on autoethnography, the interaction structure 
of the Evaluation Research Programme contributed to the quality of the research set-
ting, to appropriate way of communicating the methodological dilemmas, as well as to 
adoption of the research findings by stakeholders. 

This study revealed that municipal staff was not clearly visible in the logic of the 
reform or municipal strategies and that the reform context did not significantly stand 
out in the municipalities’ follow-up and administrative practices or in the experiences 
of the work communities. As a whole, it could be assessed that the Paras reform had 
not created a system-level effect on staff, which eroded the credibility of the whole 
change concept aiming at mergers and increasing cooperation. 

Keywords: evaluation research, restructuring, local government reform, programme 

evaluation, quality of working life, social capital, theories of change  
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja näkökulma 

Tämän tutkimuksen fokuksessa oli paitsi se, mitä vaikutuksia kunta- ja palveluraken-

neuudistuksella (Paras-hanke 2007–2012) oli kuntien palveluksessa työskentelevään 

henkilöstöön myös se, miten näihin vaikutuksiin kohdistuva arviointitutkimus toteutet-

tiin. Matkan varrella saatuja tuloksia ja tehtyjä havaintoja tarkasteltiin uudelleen siltä kan-

nalta, mitä ne kertoivat uudistuksen henkilöstövaikutusten laadusta ja laajuudesta sekä 

itse uudistusarvioinnin tekemisestä. Tutkimus oli samalla osa laajempaa julkisen hallin-

non ja reformien tutkimusta sekä arviointitutkimuksen itseymmärryksen kehittämistä. 

Hallinnollisten muutosten henkilöstövaikutuksia voidaan käsitellä useissa eri teo-

riakehyksissä. Esimerkiksi hallintotieteellisessä tutkimusperinteessä henkilöstö temati-

soituu henkilöstövoimavarajohtamisen kohteeksi, kun taas työelämäsuhteiden tutki-

muksessa työlainsäädäntöön perustuvaksi neuvotteluosapuoleksi ja intressiryhmäksi. 

Kun ympäröivä organisaatio uudelleenrakentuu, on työntekijöiden löydettävä paikkansa 

muuttuneessa toimintaympäristössä. Työelämäsuhteiden näkökulmasta kyse on muu-

toksesta, jota kuntaorganisaatioissa on lain mukaan käsiteltävä yhteistoiminnallisesti. 

Työelämän kehittämisen näkökulmasta olennaista on kaikkia työelämän osapuolia kos-

kettava pitkäjänteinen kehittämisprosessi, johon liittyy paikallista muutosta laajempiakin 

tavoitteita. 

Tässä tutkimuksessa uudistuksen henkilöstövaikutuksia tarkasteltiin ensisijaisesti 

työyhteisötasolla, mutta samalla nähtiin niiden aktualisoituvan yksilön, työyhteisön ja 

organisaatiorakenteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän kokonaisuuden tutkimi-

nen edellytti monitahoista arviointia - kyse oli henkilöstön subjektiivisten kokemusten, 

työyhteisöjen ominaisuuksien sekä muutoskontekstin tutkimisesta. Arviointitutkimus ja 

-tutkija kytkeytyivät osaltaan muutoskontekstiin tuottaessaan kuvaa muutoksesta ja vai-

kutuksista. 

Ytimeltään, erityisesti muutosanalyysien osalta tutkimuksessa oli kyse ohjelmaevaluaa-

tiosta (program evaluation). Työssä tarkasteltiin myös yleisemmässä mielessä sitä, millä 

tavoin ja missä kohdissa arviointitutkimuksessa tarvitaan sosiaalitieteellisiä näkökulmia 

ja käsitteitä. 
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Arviointitutkimuksen toteuttamiseen liittyi valintoja ja riippuvuuksia, joiden kuvaa-

minen auttoi henkilöstövaikutusten problematiikan ymmärtämisessä – ja sama päti päin-

vastoin: henkilöstövaikutusten sisällöllinen erittely taustoitti arviointitutkimuksellisia 

ratkaisuja. Arviointitutkimuksen tehtävät on yleensä kirjallisuudessa määritelty hyvin 

teknisesti ja välineellisesti, kuten jäljempänä tarkemmin esitetään. Kuitenkaan arviointi-

tutkimuksen oma mieli ja merkitys eivät voineet rakentua pelkästään ulkoisista tavoit-

teista käsin, vaan sen lähestymistavan oli perustuttava myös tutkijan omaan näkemyk-

seen arviointitutkimuksen tekemisestä, vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oppimiseen 

sekä tutkimuskonseptin kehittelemiseen arviointitehtävän puitteissa. 

Tässä yhteenvetoluvussa kuvattiin tätä kokonaisuutta kolmesta empiirisestä näkökul-

masta. Ensin avattiin arviointitutkimuksen toteutuskontekstia eli sitä, minkälaisessa yliopis-

tojen välisessä ja ulkopuolisessa yhteistyöverkostossa ja odotusten kentässä kunta-alan 

ARTTU-arviointitutkimusta käytännössä tehtiin. Arvioinnin kysymyksenasettelut hei-

jastivat osaltaan tätä sidosryhmävuorovaikutusta, ja ne olisivat voineet rakentua hyvin 

erilaisiksi ilman tätä vuorovaikutusta. Toiseksi tulokset koskivat arvioinnin ydintä eli hen-

kilöstövaikutuksia koskevaa näyttöä ja siihen liittyviä muutosselityksiä kompleksisessa uu-

distuskontekstissa. Kolmanneksi käsiteltiin sitä, millä tavalla henkilöstöön kohdistuvan tietä-

misen haasteet itsessään nousivat arviointitutkimuksen keskiöön. Ymmärtämällä näitä seikkoja 

paremmin ne yritettiin kääntää tutkimuksen voimavaroiksi.  

 

 

Kuvio 1. Tutkimuskokonaisuus. 
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Väitöskirjatyössä oli siis kysymys perustaltaan sosiaalitieteellisestä tutkimuksenteosta. 

Siinä perehdyttiin erityisesti sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta koskeviin ilmiöihin ja 

työelämäaineistoihin. Toisaalta kyse oli monitahoarvioinnista, jossa sovellettiin erilaisia 

arviointiteoreettisia elementtejä monitoimijaisessa uudistuskontekstissa. Johtopäätökset 

koskivat näiden sovellusten onnistuneisuutta Paras-uudistuskontekstissa sekä niiden 

yleistä jatkotutkimuspotentiaalia. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena olikin tehdä 

näkyväksi kehittyvää arviointitutkimuksellista ajattelutapaa sekä havainnollistaa erilais-

ten tutkimusmenetelmien hyödyntämisen mahdollisuuksia. (Kuvio 1.) 

Arviointitutkimuksen kenttä on käsitteellisesti melko vaikeaselkoista. Tässä tutki-

muksessa jäsennettiin käsitteistöä seuraavasti: 

 

• muutoshanke = arviointitutkimuksen näkökulmasta annettu yleisnimitys erityi-

sesti monitoimijaisille interventioille, uudistuksille, toimintaohjelmille ja hank-

keille, joiden vaikutuksia arvioidaan; 

• uudistus = reformi = laaja julkisen sektorin muutoshanke, jossa tähdätään yh-

teiskunnallisesti merkittävään, sekä rakenteelliseen että ajattelutavalliseen muu-

tokseen; käytetään tässä tutkimuksessa yleensä puhuttaessa tämän tutkimuksen 

arviointikohteena olevasta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (”Paras”); 

• evaluaatio = lähes synonyymi arviointitutkimukselle, anglismi, oma soveltavan 

tutkimuksen alansa; 

• ohjelmaevaluaatio = engl. program evaluation, arviointitutkimuksen suuntaus ja 

laaja teoreettisen keskustelun alue; ohjelmaevaluaation kohteena ovat yleensä 

julkiset, voittoa tavoittelemattomat hankkeet;  

• arviointitutkimus = hieman evaluaatiota spesifimpi nimitys systemaattiselle tut-

kimukselle, jota tehdään muutoshankkeen vaikutusten arviointitarkoituksessa; 

• uudistusarviointi = uudistusta koskeva arviointitutkimus; viittaa tässä tutkimuk-

sessa yleensä Paras-uudistuksen ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan ja koros-

taa arviointikohteen (uudistuksen) määrittävää vaikutusta arviointitutkimuksen 

luonteeseen; 

• arviointi = yleiskäsite, jota käytetään tässäkin tutkimuksessa toisinaan synonyy-

mina arviointitutkimuksen kanssa; ei tarkkaan ottaen kohdistu aina vaikutuksiin 

eikä edellytä samaa systemaattisuutta ja kokonaisvaltaisuutta kuin arviointitutki-

mus.  

• vaikutukset = arviointikohteeseen liittyvät konkreettiset muutokset, jotka voi-

daan osoittaa empiirisesti; 

• vaikuttavuus = yleisemmät tai laajemmat vaikutukset ja niiden suhde tehtyihin 

panostuksiin tai toimenpiteisiin. 
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1.2 Tutkimuksen ajankohtaisuus 

Tutkimusaihe on ajankohtainen paitsi käynnissä olevan kuntauudistuksen myös muiden 

julkishallinnon reformien henkilöstövaikutusten ymmärtämisen vuoksi. Tutkimuksen 

taustalla on myös joitakin perustavanlaatuisia muutostendenssejä, jotka koskevat uudis-

tamistyötä ja sen filosofiaa sekä arviointitutkimuksellisia ratkaisuja. 

Julkisen sektorin uudistaminen (supistaminen) on ollut viimeiset vuosikymmenet ke-

hittyneiden markkinatalouksien kehitystendenssi (Naschold 1996, Lähdesmäki 2003, 

156). Hyvinvoinnin tuottaminen julkisin voimavaroin on käynyt askel askeleelta yhä vai-

keammaksi, kuten vuonna 2008 alkanut globaali talouskriisi on voimakkaasti muistutta-

nut. Hallitukset ovat radikaalien rakenteellisten uudistamishaasteiden edessä, ja näyttää 

siltä, että tuo työ on vasta alussa. 

Yhteiskunnallinen kehittäminen perustuu yhä enemmän näyttöön eli tutkittuun, va-

lidiin tietoon. Samalla kun käsitys näytöstä on tullut relevantiksi myös tiedemaailman 

ulkopuolisessakin yhteiskunnassa, on sen määrittely monimutkaistunut. Mitä on riittävä 

näyttö, kun käytännössä arvioinnin kohteena on niin kompleksisia sosiaalisia järjestel-

miä, että väliin tulevia muuttujia on mahdotonta hallita? Tästä asiasta ei vallitse yksimie-

lisyyttä; kysymys voidaan pilkkoa osaongelmiin kuten menetelmien validiteettikysymyk-

siin, mikä voi auttaa yhteisen arviointiviitekehyksen rakentamisessa ja evaluaatio-osaa-

misen rakentamisessa. Voidaan ajatella niin, että koeasetelmallista vaikuttavuusarviointia 

voidaan toteuttaa vain sangen rajallisten interventioiden, kuten erilaisten hoitomuotojen 

tai koulutusmenetelmien kohdalla. Tästä huolimatta pyrkimys tutkimukselliseen näyt-

töön perustuvaan päätöksentekoon näyttää tulleen jäädäkseen myös laajoissa ongelma-

kokonaisuuksissa. 

Tähän kehityskulkuun liittyvät myös ajatukset tutkimustietoon perustuvasta yhteis-

kunnasta (Campbell 1991) ja esimerkiksi valtiojärjestelmien evaluaatiokapasiteetista (Boyle 

& Lemaire 1999, Donaldson ym. 2009). Tämä tarkoittaa tavoitteellista työskentelyä laa-

dukkaan arviointitoiminnan ja sen hyödyntämisen hyväksi julkishallinnossa (Rajavaara 

2006, 67). Evaluaatiokapasiteetti muodostaa tavallaan ne yhteisölliset ja yksilölliset re-

surssit, joiden kautta arviointi käytäntönä muodostuu (Boyle & Lemaire 1999, 5). Julkis-

ten organisaatioiden tasolla evaluaatiossa on kyse enenevästi toiminnan tuloksiin perus-

tuvan johtamisen ja ohjauksen välineestä. Evaluaatiokapasiteetin kehityspiirteet vaihte-

levat maittain ja kulttuureittain, mikä vaikuttaa myös niiden kysymyksenasetteluihin, to-

teutustapoihin ja tuloksiin. Puhutaan myös tilivelvollisuusarvioinnista viranomaistoimin-

nassa. 
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Suomeen julkishallintoon nämä uudet opit tekivät tuloaan 1990-luvulla taloudellisen 

laman rinnalla. Tarkan tulosmittauksen vaatimus liittyy osaltaan julkishallinnon tulosoh-

jaukseen uuden julkisjohtamisopin (new public management) hengessä (Lähdesmäki 

2003, 58). Arvioinnista ja tosiasiapohjaisesta hallinnasta (governance) on tullut tärkeä 

osa politiikkaa ja erilaisten toimenpiteiden (policies) suunnittelua ja toteutusta. Arviointi 

on sisäänrakennettu monella tavalla nykyaikaiseen hallintoon, ja sillä pyritään lisäämään 

paitsi toimien taloudellista rationaalisuutta myös hallinnon legitimiteettiä. 

Oma lukunsa on arviointiajattelun rooli vallankäytössä. Euroopan unioni on hallin-

nossaan suosinut avoimen koordinaation menetelmää (open method of coordination, 

OMC), joka muodostaa pehmeän, yhteisiin tiedollisiin kehyksiin perustuvan diskursiivi-

sen hallintotavan lainsäädäntöpohjaisen hallitsemisen rinnalle (Jacobsson 2004). 

”Avoimen koordinaation kautta vertaillaan kansallisia saavutuksia eu-
rooppalaisissa strategioissa asetettuihin tavoitteisiin. Analogisesti sama 
toteutuu kansallisella tasolla. Avointa koordinaatiota sovelletaan yhä use-
ammalla alueella Euroopassa, kuten työllisyyden edistämiseen, syrjäyty-
misen ja köyhyyden ehkäisyyn, terveydenhuoltoon ja eläkeuudistusten to-
teuttamiseen. Ajatuksena on, että OMC:n kautta kansalliset toteutukset 
altistetaan vertailulle ja sitä kautta hyvien käytäntöjen oppimiselle – ja tie-
tyllä tavalla myös sosiaaliselle paineelle (”ei haluta olla huonompia kuin 
muut”).” (Arnkil ym. 2007, 21.) 

Jacobsson (2004) listaa tällaisiin diskursiivisiin hallintamenetelmiin kuuluviksi 1) yh-

teiset avainkäsitteet (kuten työllistyvyys), 2) yhteisten indikaattoreiden luomisen (kuten 

työelämän laatu), 3) yhteisen tietopohjan luomisen, 4) strategisten vertailujen ja arvioin-

tien tekemisen sekä 5) tiedon levittämisen ja vertaisoppimisen sosiaalisen paineen alai-

sena (myös Arnkil ym. 2007, 21). Hyvät käytännöt, niistä oppiminen ja niiden levittämi-

nen ovat kuuluneet jo pitkään eurooppalaiseen ja kansalliseen käsitteistöön. 

Voitaneen väittää, että arviointiosaamisen merkitys on lisääntynyt ja arviointi on 

noussut monikäyttöiseksi puhetavaksi myös työelämän käytännöissä. Arviointia toteu-

tetaan hyvin erilaisissa yhteyksissä, ja sitä edellytetään erilaisten aloitteiden ja hankkeiden 

kansallisissa ja kansainvälisissä rahoitusperusteissa. Arviointi on asiaankuuluva osa ke-

hityskeskusteluja ja organisaatioiden muutosprosessien käynnistämistä. Arviointitutki-

muksellinen elementti on jatkuvasti läsnä työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä 

kantaessaan paitsi taloudellisen rationaalisuuden myös oppimisen, voimaantumisen, työ-

hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamisen konnotaatiota. 

Työelämään liittyvän tutkimuksen yhteydessä on kuitenkin kiinnitetty huomiota so-

velluskuiluun (knowing-doing-gap) (O’Dell & Grayson 1998) eli siihen, että tieto siitä, 

mikä olisi hyvää ja järkevää toimintaa ei automaattisesti johdakaan pysyvään käytäntöjen 
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muuttumiseen tai tiedon leviämiseen kontekstista toiseen (Arnkil ym. 2005, 640). Esi-

merkiksi Gerlander ja Launis (2007, 202) toteavat kunnallisen työyhteisön kehittämis-

tutkimushankkeen pohjalta, että ”työhyvinvointitiedon runsaus ei johda työhyvinvoin-

tiongelmien ennaltaehkäisyyn”. Työhyvinvointiedon (”kuormitusikkuna”) lisäksi tutkijat 

ehdottavatkin huomioimaan työelämään liittyvät muutokset (”työn muutoksen ikkuna”) 

ja työntekijöiden subjektiiviset kokemukset (”kokemusikkuna”) sekä yhdistämään näitä 

kaikkia näkökulmia joustavasti työhyvinvoinnin kehittämistyössä (emt.). Tämä proble-

matiikka asettaa haasteita myös työelämän arviointitutkimusten toteuttamiseen. 

Työmarkkinasuhteissa eletään murroksen aikaa paitsi globaalisti myös Suomessa. Pe-

rinteiset työmarkkinaosapuolten kolmikantaiset keskustelut olivat vuoden 2015 hallituk-

sen sopeutusohjelman myötä vähällä ajautua umpikujaan, eikä työmarkkinaosapuolten 

yhteistyön tulevaisuuskaan näytä valoisalta. Tällainen tilanne keskustasolla tarkoittaa 

vääjäämättä muutoksia myös työssäkäyvän henkilöstön rooliin työelämän kehittämisessä 

ja uudistusten toimeenpanossa. Yhtenä konkreettisena muutoksena voidaan pitää luo-

pumista liitoskuntien henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojalaista vuonna 2016 

(Laki 1336/2015). Julkisten organisaatioiden henkilöstöjohtamiseen kohdistuu tässä ti-

lanteessa epäilemättä voimakkaita tehokkuuspaineita ja paikallisen kehittämistyön liik-

kumavara saattaa olla vähenemässä. 

Henkilöstö on monessa mielessä työelämäuudistusten onnistuneen toimenpanon ja 

vaikuttavuuden ytimessä. Henkilöstövoimavarojen ja niiden johtamisen rooli rakenteel-

lisissa uudistuksissa jäävät helposti laiminlyödyksi tilanteessa, jossa huomio kiinnittyy 

julkisen talouden säästöjen ja suurten hallinnollisten yksiköiden mittakaavaetujen tavoit-

teluun. Tämä on ongelmallista niin kestävän kuntapalveluiden kehittämisen näkökul-

masta kuin kunta-alan vetovoimaisuudenkin näkökulmasta työnantajasektorina. Kunta-

alaan kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa erityisiä haasteita hyvän työnantajapolitiikan ja 

laadukkaiden palveluiden järjestämisen kannalta, mutta henkilöstön roolia tämän sekto-

rin 2010-luvun uudistuksissa ei tunneta vielä kovin syvällisesti. (Suhteuttamistietoa tar-

joavat Vakkala 2012, Airaksinen ym. 2011, Laamanen 2008, Nyholm 2008, Stenvall ym. 

2008a, Niiranen ym. 2005.) 

Henkilöstön osallisuus organisaation kehittämiseen, uudistuspotentiaalin hyödyntä-

minen sekä inhimillinen pääoma ovat keskeisiä strategisen henkilöstöjohtamisen 

(SHRM) teemoja (Lundy 1994, Bowen & Ostroff 2004, Vanhala ym. 2012). Kunta-alalla 

on osaltaan korostettu strategista henkilöstöjohtamista (KT 2006). SHRM-tutkimuk-

sessa ei näiden seikkojen kytkentä kontekstuaalisiin tekijöihin tai uudistusprosessiin ole 

kuitenkaan yleistä (Boxall-Purcell 2008). Myös arviointitutkimuksessa henkilöstön rooli 

on esillä yleensä korkeintaan epäsuorasti eikä sen esiin tuominen ole suinkaan itsestään 

selvää (Ingraham 2005). 
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1.3 Paras-uudistus arvioinnin kohteena 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke 2007–2012) tavoitteli tehokkaita ja vai-

kuttavia hallinnollis-rakenteellisia muutoksia kuten kuntaliitoksia ja kuntien välisiä yh-

teistyörakenteita. Heikkenevän huoltosuhteen ja erityisesti terveydenhuollossa nousevan 

kustannuskehityksen vuoksi tavoiteltiin kustannustehokkaampia palvelujen järjestämis-

tapoja, ”elinvoimaista, toimintakykyistä ja eheää kuntarakennetta” (Laki kunta- ja palve-

lurakenneuudistuksesta 169/2007). Lähtökohtana oli, että erityisesti alle 20000 asukkaan 

kunnat, jollaisia suuri osa Suomen kunnista on, eivät näitä edellytyksiä järjestämispoh-

jansa osalta täytä, vaan erityisesti niiden on hakeuduttava yhteistyöhön lähikuntien 

kanssa. Uudistus käynnistettiin Vanhasen I hallituksen aikana vuonna 2005 ja toteutet-

tiin säätämällä puitelaki (emt.) voimaan vuoden 2007 alusta. 

Uudistukseen liittyi poliittisia jännitteitä puoluekentässä. Hanketta valmisteltiin pit-

kään ja määrätietoisesti, ja uudistuksen ensimmäisen vaiheen loppuraportissa (SM 2006) 

kuvattiin puitelain valmistelun etenemistä ja taustoja (kuvio 2). Sisäasiainministeriön 

asettama valtiosihteerityöryhmä nosti siinä esiin hankkeen tavoitteen, peruspalvelujen 

turvaamisen siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus 

sekä teknologinen kehittäminen oli otettava huomioon (emt., 5). Uudistuksen ensim-

mäisen vaiheen tuli päätyä ehdotukseen lain sisällöstä, joka käsitti esityksen ”laiksi kunta- 

ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirto-

verolain muuttamisesta. Annettavat lait loivat edellytykset kunta- ja palvelurakenteen 

sekä kuntien yhteistyön kehittämiseksi tulevina vuosina.” (Emt., 6.) Valmistelua tehtiin 

laajassa yhteistyössä: taustalla oli kahdeksan virkamiestyöryhmää sekä pienimuotoinen 

vertailu Tanskan, Ruotsin ja Norjan paikallishallintouudistuksiin (emt., liitteet). Paras-

uudistus oli esillä myös julkisessa keskustelussa runsaasti (emt., 19–20), ja hankkeen vai-

kutuksia pyrittiin ennalta arvioimaan eri näkökulmista (emt., 21–22).  

Uudistuksen ensimmäisen vaiheen selvityksessä nostettiin esiin kunta-alan rakenteel-

liset haasteet - palvelujen kysynnän kasvaminen erityisesti terveydenhuollossa sekä ve-

ropohjan ja kuntapalvelujen rahoituksen ongelmat. Muuttoliike oli lisäävä väestönti-

heyttä kasvualueilla ja heikentävä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen kuntien väestöpoh-

jaa nopeassa tahdissa. Kunta-alan työntekijöiden poistuman eläkkeelle arvioitiin olevan 

lähes 50 prosenttia vuosina 2006–2020. (SM 2006, liitteet.)  
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Kuvio 2. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemismalli (SM 2006, 24). Myöhemmissä asiakirjoissa 

(esim. Stenvall ym. 2008b, 22) on kuvioon lisätty kohta (5), loppuarviointi. 

 

Vuoden 2007 alusta voimaan saatettu puitelaki velvoitti kunnat tarkastelemaan tilan-

nettaan laajasti ja selvittämään määräaikaan mennessä yhteistyön mahdollisuuksia joko 

kuntaliitoksen, yhteistoiminta-alueen tai kaupunkiseutuyhteistyön muodossa. Tämän 

pohjalta toteutetut uudistuksen toimeenpanosuunnitelmat tuli antaa valtioneuvostolle 

vuoden 2007 loppuun mennessä. Puitelaissa oli kirjauksia henkilöstön asemasta ja viiden 

vuoden irtisanomissuojasta kuntaliitoksen yhteydessä (13 §). Puitelaki takasi kunnille 

myös tiettyjä taloudellisia kannustimia sekä kompensaatioita kuntaliitoksiin liittyvistä 

kustannuksista. (Hilden 2011.)  

Reformin voitiin olettaa näkyvän paitsi kuntien yhteistyörakenteissa myös johtamis-

järjestelmissä, palveluntuotannossa ja -konsepteissa sekä henkilöstön ja kuntalaisten ta-

solla. Lisäksi kuntarakenteiden mukana muuttuivat monien yhteisöjen rajat. Uudistuk-

sen alkuvaiheen raportti mainitsi muutoksiin liittyvän myös kuntademokratian ongelmia 

(SM 2006, 37). 

Kaiken kaikkiaan Paras-uudistus oli merkittävä paikallishallinnon uudistus, jonka ai-

kana vuosina 2007–2011 tapahtui 57 kuntaliitosta ja Suomen kuntien määrä väheni 

431:sta 336:een huomioiden monikuntaliitokset. Tämän jälkeen vuoteen 2015 mennessä 

liitoksia on toteutunut edelleen 14. Hankkeen mittakaava on täten ollut poikkeuksellisen 

suuri Suomen historiassa. (Kuntaliitto 2016.) 
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Paras-hankkeen onnistumisen ehtona nähtiin henkilöstövoimavarojen osallisuus ja 

sopeutuminen muutokseen (Stenvall ym. 2008b, 32, 35, 58, 60). Kuntatyönantajien (KT 

2015) mukaan vuonna 2011 Suomen työvoimasta viidennes eli 441 000 työskenteli 

kunta-alan palveluksessa huolehtien palveluista, joihin jokainen Suomessa pysyvästi 

asuva on oikeutettu. Tämän laajan toimijajoukon yhteistyösuhteiden ja -rakenteiden 

olennaisen muuttumisen johdosta myös inhimillisen ja osaamispääoman ehtojen voi-

daan olettaa muuttuvan merkittävästi. Käsillä olevassa tutkimuksessa kysymys Paras-

hankkeen henkilöstövaikutuksista voidaan täten ymmärtää paitsi kysymyksenä yksittäi-

sestä kunta-alan työntekijästä myös laajemmin työelämän toimijoiden suhteesta ja dyna-

miikasta jälkimoderneissa hallintamekanismeissa. 

Kervistä ym. (2005) mukaillen uudistuksen arviointitapa riippuu siitä, otetaanko läh-

tökohdaksi hallinnon vai työyhteisöjen näkökulma. Hallintolähtökohta tarkoittaisi pe-

rehtymistä siihen, millainen uudistuksen väline tai työkalu henkilöstö on ollut. Huomio 

olisi tällöin ensisijaisesti hallinnollisessa järjestelmässä, jossa henkilöstö näyttäytyisi uu-

distuksen yhtenä taustamuuttujana. Henkilöstöä koskevat päätelmät tehtäisiin alisteisina 

sille, miten uudistuksen katsottaisiin eri perusteiden nojalla onnistuneen. Hyvin menes-

tynyt uudistus olisi merkki toteuttajiensa pätevyydestä ja ehkä henkilöstöön kohdistet-

tujen toimenpiteiden onnistuneisuudesta ja niin edelleen. 

Työyhteisöjen lähtökohta tarkoittaa puolestaan sitä, että henkilöstö asettuu siksi pris-

maksi, jonka kautta uudistusta valotetaan. Siinä missä hallintonäkökulmasta arviointitut-

kimuksen käsitteet liittyisivät panoksiin, tuotoksiin, prosesseihin, tuottavuuteen ja te-

hokkuuteen, puhuttaisiin työyhteisönäkökulmasta subjektiivisista ja objektiivisista vai-

kutuksista, tulkinnoista, yhteistoiminnasta, sosiaalisista suhteista ja pääomasta sekä vuo-

rovaikutuksesta. Uudistus näyttäytyisi tällöin sellaisena kuin sitä työelämän laadun kehi-

tyspiirteiden valossa on mahdollista tulkita. (Vrt. Nakari 2004, 5.) 

Juuri vuorovaikutuksen kautta hahmottuu vaihtoehtoinen kokonaisnäkökulma hal-

lintokeskeiselle arviointitutkimukselle. Se, millä tavalla eri tahot toimivat yhdessä ja vuo-

rovaikutuksessa, millä tavalla ajatukset ja tieto muodostuvat ja vaihtuvat, tarjoaa olen-

naisen kehyksen uudistuksen arvioimiselle. Kyse ei siis ole pelkästään uudistuksen sisäl-

löistä ja tavoitteista vaan myös niistä mekanismeista, joiden kautta uudistus välittyy, siir-

tyy, muuntuu ja ohjautuu. Paras-uudistus ja sen arviointipyrkimyksetkin nojaavat olen-

naisella tavalla vuorovaikutukseen, sosiaaliseen toimintaan, jota tapahtuu samanaikai-

sesti monella tasolla. Hallinnollis-rakenteellista uudistusta toimeenpannaan ja syvenne-

tään organisaatioissa, jotka ovat perin pohjin sosiaalisia järjestelmiä omine hierarkioi-

neen, valtasuhteineen ja johtamisprosesseineen. Työyhteisöt koostuvat viime kädessä 

yksilöistä omine vuorovaikutussuhteineen. Arviointitutkimuskaan ei ole näistä vuoro-

vaikutuksista ulkopuolinen, vaan sille rakentuu oma erityinen suhde kohteeseensa. 
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Vuorovaikutus näyttäytyy tässä tutkimuksessa yleisviitekehyksenä niille keinoille, 

jotka veivät uudistusta eteenpäin sekä elämismaailmassa että suunnittelijan työpöydällä. 

Riittikö kasvokkainen, suora vaikuttaminen, vai edellyttikö muutoksen aikaansaaminen 

vuorovaikutuksellisempaa elementtiä itse uudistuksen logiikkaan? Löytyikö vuorovaiku-

tukselle paikka uudistusprosessissa? Luotettiinko liiaksi kuntien henkilöstöjohtamiseen, 

jos vuorovaikutus ei sisältynyt uudistussuunnitelmiin? Oletettiinko vain, että ihmiset ja 

organisaatiot ”vuorovaikuttavat” keskenään pannessaan suunnitelmia toimeen? Vuoro-

vaikutukseen liittyi runsaasti potentiaalia uudistusten toteutumisen voimavarana, mutta 

myös päinvastoin: uudistukseen sisältyi potentiaalia tulla osaksi vuorovaikusta, asenteita, 

käsityksiä ja käyttäytymistä, uuden omaksumista ja yhteistoiminnallisuutta. Toteutuiko 

tämä? 

 

ARTTU-arviointitutkimus 

Paras-uudistuksen henkilöstövaikutusten arviointitutkimus toteutettiin koko uudistuk-

sen arviointia varten perustetun monialaisen ARTTU-tutkimusohjelman puitteissa. Uu-

distuksen arviointitutkimuksen tehtävänä oli tuottaa systemaattista, vertailukelpoista ja 

mahdollisimman edustavaa tietoa uudistuksen tuloksista ja onnistumisen ehdoista eri 

tahojen näkökulmista. Lainsäädäntöön perustuvan hankkeen arviointi on luonnollisesti 

hyvin toisen tyyppistä kuin rajatumman intervention arviointi, mutta monelta osin lo-

giikka on sama: on kerättävä mahdollisimman luotettavaa tutkimuksellista tietoa uudis-

tuksesta sekä tulkittava, missä määrin sillä päästiin tavoiteltuihin (ja ei-tavoiteltuihin) tu-

loksiin. ARTTU-ohjelmassa tarkasteltiin kokonaisia kuntayksiköitä ja toimialoja sekä 

erotettiin niiden kehityspolkuja toisistaan. Hallinnollis-rakenteellisen uudistuksen koh-

dalla kyse oli ”luonnollisesta kokeesta”, jota ei voitu manipuloida tutkijoiden toimesta, 

vaan jossa kunnat toimivat omista lähtökohdistaan. Tällöin myös hyvät käytännöt oli 

ymmärrettävä paikallisesti erityislaatuisina ja suhteellisina. 

Kuntien järjestämisvastuulla ovat monet kriittiset hyvinvointipalvelut, kuten sosiaali-

, terveys-  ja koulutuspalvelut, jotka Paras-uudistuksen myötä rakentuivat uudella tavalla. 

Uudistuksen arviointiohjelman johto oli valinnut ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan 

alun perin 40 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. 

Valintakriteereitä oli sovellettu jo aiemmassa kymmenvuotisessa KuntaSuomi 2004 -tut-

kimusohjelmassa (Nakari 2004, 70). Keskeisimpiä kriteereitä olivat kuntien koko (7-por-

taisesti), tilastollinen kuntaryhmitys (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset 

kunnat) sekä ns. Paras-luokka (kuntaliitos-, syvenevän yhteistyön tai muu kunta). Tutki-

muskunnista 14 oli kuntaliitoskuntia, 14 syvenevän yhteistyön kuntia ja 12 muita kuntia, 

joissa rakenteellista uudistusta ei ollut tehty. Ohjelmassa pyrittiin myös kuntien maan-

tieteellisen, teollisen sekä kuntapoliittisen rakenteen edustavuuden huomioimiseen. 
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Kokonaistutkimusta koordinoi Kuntaliiton Kuntakehitys ja -tutkimusosasto. Uudis-

tusarvioinnin lähtökohtana oli yhteinen viitekehys, jonka mukaisesti tehtävä oli jaettu 

yhdeksään eri näkökulmia valottavaan osatutkimukseen: 

 

- kunta- ja paikallistalous (toteuttaja Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu) 

- demokratia ja johtaminen sisältäen kuntalaistutkimuksen (Åbo Akademi ja Kun-
taliitto) 

- kunnalliset palvelut 
o sosiaali- ja terveyspalvelut (Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjoh-

tamisen laitos) 
o koulutuspalvelut (Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos) 

- yhdyskuntarakenteen toimivuus (Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tut-
kimus- ja koulutuskeskus) 

- henkilöstö (Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus). 
(Kuntaliitto 2009.) 

Lisäksi tutkimuskehikkoon kuuluivat seuraavat erillishankkeet: 

- uudistuksen suunnitteluvaiheen arviointi (Lapin yliopisto) 

- kielellisten vaikutusten arviointi (Helsingin yliopisto, Svenska social- och kom-
munalhögskolan ja Åbo Akademi) 

- tasa-arvovaikutusten arviointi (Åbo Akademi). (Emt.) 

Uudistuksen henkilöstövaikutusten tutkimus käynnistyi osaltaan alkuvaiheen kartoi-

tuksella ja suunnitelmalla, joita oli valmisteltu tutkijoiden ja Kuntaliiton välisessä yhteis-

työssä vuosina 2009–2010 (Meklin 2010). Arviointiohjelmakonteksti edellytti osatutki-

musten ajallisesti samatahtista etenemistä, väliraportointia sekä kontribuoimista tutki-

musohjelman yhteisiin toimintoihin ja julkaisuihin. Kukin osatutkimus kävi itse läpi mo-

nitasoisen arviointiprosessin uudistuksen eri sidosryhmien toimesta. Arviointiohjelman 

toimintaa on kuvattu tarkemmin tulosluvussa 4.1. 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 

Tämän artikkeliväitöskirjatyön perustan muodostivat viisi osajulkaisua. Ne käsittelivät 

kunta-alan Paras-uudistuksen henkilöstövaikutusten arviointitutkimuksen tuloksia ja 

menetelmiä. Tutkimuskohde oli kaksitasoinen: yhtäältä reformin (Paras) vaikutukset 

kuntahenkilöstöön sekä toisaalta arviointitutkimuksen (ARTTU) oma konteksti, eli ne 

tekijät, jotka määrittivät arviointitutkimuksen valintoja ja tulkintoja (ks. Levine & Levine 

1977). Uudistuksen henkilöstövaikutuksilla oli sekä paikallista että yleisempää relevans-

sia julkishallinnon uudistamisprosessien kannalta. Kuitenkin myös tutkimuskontekstin 
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roolin tärkeys nousi esiin eri osajulkaisuissa, joihin tässä tutkimuksessa tehdään toinen 

luenta. 

Osajulkaisussa Henkilöstö muutosten pyörteissä II (julkaisuvuosi 2013) luotiin peruskuva 

kunta-alan henkilöstön tilanteesta suhteessa erilaisiin uudistamismalleihin, jotka asetet-

tiin Paras-uudistuksen lainsäädännössä. Tutkimus pohjautui laajaan arviointitutkimus-

materiaaliin Suomen kuntakenttää varsin hyvin edustavista 40 tutkimuskunnasta. Käy-

tössä oli henkilöstön kokemuksia kartoittaneet kaksi laajaa kyselyä, tutkimuskuntien 

henkilöstöraportteja sekä suunnitelmadokumentteja. Osajulkaisussa esitettiin arviointi-

tutkimuksen keskeiset tulokset ja arviointijohtopäätökset uudistuksen ohjausta ja pää-

töksentekoa varten. 

Osajulkaisussa Stability and Change of the Quality of Working Life in Restructuring Municipa-

lities (2013) rakennettiin selitysmalli Paras-uudistuksen vaikutuksista kuntahenkilöstön 

työelämän laadun eri ulottuvuuksiin hyödyntäen henkilöstökyselyn pitkittäisseuranta-

mahdollisuutta sekä ottaen huomioon useita institutionaalisia ja yksilötason muuttujia.  

Osajulkaisussa Is the Measured Good Quality of Working Life Equivalent to Strategically 

Strong HRM system? (2012) otettiin tarkasteluun henkilöstöjohtamisen strateginen aspekti 

kuntien välisiä työelämän laadun eroja selittävänä tekijänä. Keskeisenä aineistona käy-

tettiin tutkimuskuntien yleis- ja henkilöstöstrategioita, henkilöstökyselyn tuloksia sekä 

ARTTU-arviointitutkimusohjelmassa toteutetun kuntapäättäjäkyselyn tuloksia. 

Osajulkaisussa Reflexivity of Evaluation Research (2012) tehtiin näkyväksi arviointitutki-

muksen pyrkimys positioida itsensä suhteessa arviointikohteeseen ja muihin toimijoihin. 

Artikkelissa analysoitiin arviointitutkimusohjelman kokonaisraportin tekstiotteita. 

Teoreettisemmassa osajulkaisussa Työelämän muutosten sosiaalinen rakentuminen – arvi-

ointitutkimus kuntarakenneuudistuksessa (2015) jäsennettiin henkilöstövaikutusten arvioin-

nin kokonaisproblematiikkaa muutosteoreettisen arviointitutkimussuuntauksen poh-

jalta.  

Tutkimus etenee seuraavasti. Luvussa 2 täsmennetään tutkimustarvetta arviointitut-

kimusta koskevan kirjallisuuden avulla ja kuvataan teoreettinen viitekehys. Tarkempana 

huomion kohteena ovat ohjelmaevaluaation yhtymäkohdat sosiaalitieteisiin ja työelämän 

tutkimukseen. Metodit, aineistot ja analyysitavat on esitetty kootusti luvussa 3. Luvussa 

4 tehdään tuloksista yhteenveto ja luvussa 5 pohditaan tulosten merkitystä toisaalta uu-

distustyön ja toisaalta arviointitutkimuksen tekemisen kannalta. Alkuperäiset osajulkai-

sut ovat liitteenä edellä kuvatussa järjestyksessä.  
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Arviointitutkimuksen suuntauksia 

Arviointitutkimuksen suuntauksia voidaan tiettyyn pisteeseen saakka erotella tutkijoiden 

ja lähdeteosten mukaan jakaen näitä erilaisiin koulukuntiin ja traditioihin. Joitain perus-

ulottuvuuksia voidaan kyllä erottaa, mutta loppujen lopuksi arviointitutkimukset ja niitä 

koskevat teoriat ovat niin heterogeenisia, että kokonaisjaottelun rakentaminen ei ole 

välttämättä edes tarkoituksenmukaista. 

Enemmän yhdysvaltalaisessa keskustelussa esiintyvät evaluaatiotiede (evaluation 

science) tai evaluaatioteoria (evaluation theory) pyrkivät määrittämään hyvän ja oikeanlai-

sen arviointitutkimuksen luonnetta erilaisin ohjein, säännöin, kielloin ja viitekehyksin 

(Alkin 2004) samalla tiedostaen, että yhtä oikeaa lähestymistapaa arviointitutkimuksen 

toteuttamiseen tuskin on olemassa (Donaldson & Crano 2011, 145). Evaluaatioteoriat 

ovat tavallaan immateriaalinen osa evaluaatiokapasiteettia, tieteellisiä ja ohjeenomaisia 

konsepteja ja konstruktioita, jotka tiukemmin tai väljemmin ohjaavat konkreettisen ar-

viointitutkimuksen tekemistä. Donaldsonin ja Cranon (emt., 143–144) katsauksen mu-

kaan evaluaatiotiede koskee arviointitutkimuksen käytäntöä, kysymyksiä arvioitavien il-

miöiden luonteesta, ohjelmien arvon määrittämistä, tiedon rakentamista sekä arviointi-

tiedon hyödyntämistä. Arviointitutkimus muodostaa hedelmällisen areenan soveltavalle 

sosiaalitieteelle, joka pyrkii ratkaisemaan tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja ongel-

mia. Sosiaalitieteelliset teoriat, periaatteet ja menetelmät puolestaan rikastavat evalu-

aatiotiedettä (emt. 157). 

Liitetaulukoissa 2.1–2.3 esitetään luettelo joistakin keskeisistä evaluaatiolle annetuista 

määritelmistä, jotka kuvaavat evaluaation ydintä tai tarkoitusta. Määritelmiä erottavat 

hieman erilaiset motivaatiot ja organisaatiokontekstit, joissa arviointia tehdään, ja jotka 

määrittävät reunaehtoja käytännön arviointitutkimuksen toteuttamiselle. Yhteistä eri 

määritelmille on pyrkimys tietää ja tuntea paremmin, mistä erilaisissa toimintaohjelmissa 

on kysymys, jotta voitaisiin tehdä valistuneempia päätöksiä tulevaisuudessa. Käsitys ar-

viointitiedon hyödyntämisestä näyttää vaikuttavan voimakkaasti arvioinnin määritel-

miin. 

Ensimmäisessä liitetaulukossa 2.1 otteiden valintakriteerinä on se, että ne ovat vai-

kutusvaltaisten instituutioiden esittämiä. Luettelon tarkoituksena on havainnollistaa sitä, 
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että monissa maissa (myös Suomessa) juuri institutionaalisten järjestelmien vaatimukset 

ovat olleet merkittäviä arvioinnin kehittymisessä ja laajenemisessa (Rajavaara 2006, 24). 

Yleisemmässä mielessä kyse on myös siitä, että arviointi on läpikotaisin organisatorisesti 

motivoitunutta toimintaa, jonka muodot ja ajattelutavat määrittyvät (ja vaihtuvatkin) 

kullekin aikakaudelle ominaisten hallintamekanismien mukaisesti. Merkittävät arviointia 

harjoittavat organisaatiot eivät välttämättä sitoudu tiettyyn arviointiviitekehykseen, vaan 

korostavat määritelmissään arvioinnin tarkoitusta ja hyötyä johtamisen ja päätöksenteon 

kannalta. Arviointi näyttäytyy myös organisatorisen yhdenmukaisuuden ja ohjauksen 

muotona. 

Liitetaulukossa 2.2 on yksittäisten tutkijoiden evaluaatiomääritelmiä (jotka ovat pit-

kälti myös instituutioiden määritelmien sisältöjen taustalla). Taulukkoon on valittu eri-

tyisesti tunnettujen ohjelma-arvioinnin kehittäjien määritelmiä (kuten Scriven, Rossi ja 

Freeman, Weiss, Patton, Pawson ja Tilley; kattava katsaus löytyy esim. Alkin 2012). 

Nämä määritelmät ja lähestymistavat keskustelevat osin keskenään ja muodostavat 

eräänlaisen (epäselvärajaisen) koulukuntien kokonaisuuden. 

Donaldson ym. (2009) näkevät arviointitutkimuksen osana soveltavaa yhteiskunta-

tutkimusta, joka arvioi käytännön ratkaisuohjelmien (programs) ja toimenpiteiden (po-

licies) toimivuutta. Ohjelma-arviointi (program evaluation) tarkoittaa arvioinnin erityistä 

muotoa, joka kohdistuu sosiaalisiin ohjelmiin, joilla on hyvin käytännölliset yhteiskun-

nan ja elämänlaadun (human condition) parantamisen päämäärät, ja joiden toimeenpa-

nija on usein julkinen taho. Ohjelma-arviointi tai -evaluaatio on tässä keskustelussa lähes 

synonyyminen pelkän arviointitutkimuksen tai evaluaation kanssa. On kuitenkin tärkeä 

huomata, että periaatteessa arviointimenetelmät ovat hyvin samanlaisia myös muiden 

kuin sosiaalisten ohjelmien yhteydessä. Ohjelma-arvioinnissa tyypillisesti erottaudutaan 

sellaisten hankkeiden arvioimisesta, joiden päämääränä on taloudellisen voiton tai vai-

kutusvallan lisääminen. (Rossi ym. 2003.)  

”Evaluaatiossa käytetään yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä erilaisten in-
terventioiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Evaluaatiossa pyritään arvi-
oimaan ja kehittämään ihmisten palveluihin liittyviä toimenpiteitä ja oh-
jelmia niiden varhaisimmista vaiheista ja suunnittelusta aina niiden toteut-
tamiseen saakka.” (Rossi & Freeman 1993, 5.) 

Käsillä olevassa työssä allekirjoitetaan pitkälti yleiset ohjelmaevaluaation määritelmät. 

Scrivenin (1991) määritelmä on usein käytetty, ja se korostaa toiminnan arvon määrittä-

mistä systemaattisella tavalla. Useat kirjoittajat painottavat sosiaalitieteellisiä menetelmiä 

nimenomaan arvioinnin käyttökelpoisuuden perustana. Scrivenin (emt.) ja esimerkiksi 
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Rossin ja Freemanin (1993) määritelmät toimivat useimpien eri organisaatioiden määri-

telmien taustalla, ja ne sopivat myös tämän tutkimuksen lähtökohdaksi. 

Donaldsonin ja Cranon (2011) määritelmässä eksplikoidaan arviointipalautteen mer-

kitys: miten tahansa arviointi sitten tapahtuukin, on tärkeää, että se muodostaa peilin 

konkreettisille toimijoille. Tätä ajatusta ovat ehkä pisimmälle vieneet Fetterman (2001), 

joka korostaa arvioinnin voimaannuttavaa vaikutusta menetelmistä riippumatta, sekä 

Patton (1997), joka korostaa arvioinnista oppimista ja vaikutuksia kehittämiseen. Näihin 

määritelmiin sisältyvä viittaus kommunikaation problematiikkaan erottaa ne sellaisista 

lähestymistavoista, joissa arviointitutkimuksen viestintä nähdään lähinnä faktojen rapor-

tointina. Arviointitutkimuksen käyttämät menetelmät, käsitteet ja faktat rakentavat so-

siaalista todellisuutta kommunikaation kautta eivätkä ole täten neutraaleja (vrt. Berger 

& Luckmann 1991). 

Clarke ja Dawson (1999, 12–13, ks. myös Herman 1987) kiinnittävät huomiota for-

matiivisen ja summatiivisen evaluaation eroihin ja niiden edellyttämiin erityyppisiin me-

netelmällisiin lähestymistapoihin. Kuten liitetaulukossa 2.2 todetaan, formatiivinen eva-

luaatio perustuu pitkälti laadulliseen, deskriptiiviseen tutkimusaineistoon, jota käytetään 

palautteen muodostamiseksi ohjelmatoimijoille toiminnan kehittämismielessä. Summa-

tiivisessa arvioinnissa ollaan kiinnostuneita pääasiassa ohjelman tuloksista ja (erillis)vai-

kutuksista, jolloin käytetään kokeellisia tai kvasikokeellisia vertailuasetelmia (counterfac-

tual evaluation). Toisaalta kirjoittajat toteavat, että jaottelu formatiiviseen ja summatii-

viseen evaluaatioon ei ole yksiselitteinen. Erityyppisiä aineistoja ja tutkimusmenetelmiä 

voidaan käyttää eri tarkoituksiin erilaisissa konteksteissa (emt. 14–16). 

Yksi tapa hahmottaa arviointitutkimusta on ajatella sen funktioita ja ulottuvuuksia 

laajemmassa kontekstissa. Liitetaulukossa 2.3 on joitakin esimerkinomaisia pohdintoja 

arviointitutkimuksen ulottuvuuksista ja painotuksista. Evaluaatioteoriat voivat koskea 

niin 1) arvioinnin erilaisia kohteita (kuten sosiaalisia ohjelmia), 2) tiedon rakentumista, 

3) arvostusperiaatteita (valuing), 4) arvioinnin hyödyntämistä kuin 5) evaluaatiokäytän-

töäkin (Shadish ym. 1991).  

Luo (2010, 49) tarkastelee kokoavasti ohjelma-arviointisuuntauksien eroavuuksia 

seitsemässä tutkimusvaiheessa. Näitä vaiheita ovat 1) arvioitavan ohjelman valinta, 2) 

arviointikriteerien valinta, 3) aineistonkeruun laajuus, 4) aineistonkeruumetodi, 5) arvi-

ointitulosten luonne, 6) arviointitulosten käyttö sekä 7) arviointitulosten levittäminen. 

Luon (emt.) oma positio yhdistää eri koulukuntien piirteitä siten, että siinä on element-

tejä niin Scrivenin ”tuomari”-positiosta (judge), Staken ja Trumbullin ”ohjelman edistä-

jästä” (program facilitator), joka auttaa sidosryhmiä löytämään omia ratkaisujaan, Camp-

bellin ”metodologistista”, joka selvittää kausaaliyhteyksiä, Weissin ”kouluttajasta/kas-
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vattajasta” (educator), joka kantaa vastuuta arviointitiedon hyödyntämisestä päätöksen-

teossa kuin Rossin ja Freemanin ”tilannesidonnaisesta” arvioijapositiostakin. Luon 

(emt., 42) mukaan arviointitutkijan rooli näyttää voivan vaihdella huomattavastikin tut-

kimusprosessin eri vaiheissa. 

Näistä lähimmäksi tämän väitöskirjan taustalla olevaa ARTTU-arviointitutkimusta 

tulee yleisessä mielessä Weissin (1988) käsitys, joka korostaa evaluaation tulosten hyö-

dyntämisen edistämistä, tulosten sisällöllistä merkitystä, eri sidosryhmien näkökulmien 

huomioon ottamista, lyhyen ja pitkän aikavälin tuloksia sekä niin määrällisiä kuin laadul-

lisiakin tutkimusmenetelmiä tasa-arvoisesti. Henkilöstövaikutusten tutkimuksessa on 

esimerkiksi huomattava, että henkilöstö oli uudistuksen rakenteesta ”puuttuva” sidos-

ryhmä, kuten jäljempänä tulosluvussa kuvataan. Myös Scrivenin käsitys ohjelmakoko-

naisuuden haltuun ottamisesta ja tiivistävästä arviosta (emt.) on merkittävä. Rossin ja 

Freemanin ajatus ”tarpeeksi hyvästä” evaluaatiosta ottaen huomioon tutkimustilanteen, 

resurssit ja esimerkiksi poliittiset jännitteet tulee myös lähimmäksi ARTTU-ohjelman 

problematiikkaa.  

Käsillä olevan tutkimuksen arviointiteoreettisesta positiosta tehdään kaksi huomiota 

edellä sanotun pohjalta. Ensinnäkin ohjelmaevaluaatio on pitkälle kehittynyt teoreetti-

nen tieteenala, joka pyrkii osoittamaan evaluaation tieteellisen ja objektiivisen luonteen 

soveltavana tutkimuksena. Evaluaatiota pidetäänkin näissä teksteissä tyypillisesti ylei-

senä välineenä, joka on suhteellisen pysyvä tilanteesta riippumatta. Tämän tutkimuksen 

näkökulmasta tilanne ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen eikä välinemäärittely ole riit-

tävä. On selvää, että käytännön arviointitutkimushankkeita määrittävät monet muut sei-

kat kuin tutkijan valitsema arviointilähestymistapa tai -menetelmät. Evaluaatio pikem-

minkin muovautuu tilanteen mukaan. Tätä muovautuvuutta käsitellään tietyllä tavalla for-

matiivisen arvioinnin maailmassa sekä esimerkiksi evaluaation sosiaalipsykologiassa 

(Mark ym. 2011). Saattaa olla niin, että arviointimallien yleispätevyys korostuu akatee-

misissa julkaisuissa, joissa edellytetään tutkimukselta tieteellistä pätevyyttä. 

Ainakin kiinnostuneen lukijan on tärkeää erottaa toisistaan arviointi(teoria)a käsitte-

levät tieteelliset julkaisut ja konkreettinen arviointitutkimusprosessi. Arviointitutkimus 

itsessään on äärimmäisen kontekstisidonnainen käytäntö sekä menetelmiensä että ulkoisen 

vuorovaikutuksensa osalta. Siihen sisältyy toisaalta ”tavallista” tutkimista sekä toisaalta 

arviointitapojen kehittelyä tilanteeseen sopivalla tavalla. Tätä hieman hankalasti avautu-

vaa kirjallisuuden kaksitasoisuutta voitaisiin kenties selventää tuomalla esiin arviointitut-

kimuksen toteutuskonteksti konkreettisen arviointihankkeen raportoinnin yhteydessä.  

Lisäksi ohjelma-arviointi ei ole arvovapaata tai riippumatonta erilaisista vaikutteista 

ja tutkijan omista tavoitteista kuten ei mikään muukaan sosiaalitieteellinen tutkimus. 

Myös tämän näkökulman erittely näyttää jäävän ohjelma-arvioinnin valtavirrassa hieman 



 

27 

 

vähemmälle huomiolle. Mihin arviointitutkija työllään pyrkii? Riippumattomuuskysy-

myksiäkin toki on käsitelty (esim. Datta 2011, Krathwohl 1980), mutta riittääkö niihin 

ratkaisuksi arviointitutkijan ”tietoisuus” evaluaation sidonnaisuuksista? 

Edellä sanottu kytkeytyy kysymykseen siitä, voidaanko arviointitutkimuksesta lain-

kaan rakentaa kattavaa teoriaa ja kuinka mielekästä se on. Arviointitutkimuksen ydinky-

symykset – kuten vaikutusten kausaalisuus, vaikutusmekanismien ja kontekstien vuoro-

vaikutus sekä arviointitutkijan rooli – ovat selvästikin eräänlaisia ilkeitä (wicked) ongel-

mia (Conklin 2005). Tällaisia kysymyksiä ei välttämättä voida ratkaista lopullisesti, mutta 

niiden kanssa voidaan toimia, kun myönnetään, että ne koskettavat yhteistä tajun-

taamme ja sosiaalista organisoituneisuuttamme. Kesyille (tame) ongelmille on luonteen-

omaista selkeä määritelmä, selkeä ratkaisupiste ja niihin on ainakin periaatteessa ole-

massa oikea ratkaisu. Ilkeitä ongelmia taas pahentaa entisestään yritys nähdä ne yksin-

kertaisempina kuin ne ovatkaan. (Emt.) 

Conklin (emt., 1) luonnehtii ilkeiden ongelmien käytäntöseuraamuksia fragmentaa-

tiokäsitteen kautta: 

”Fragmentaatiokäsite tarjoaa nimen ja mielikuvan ilmiölle, joka vetää eril-
leen jotain, joka on potentiaalisesti kokonainen. Fragmentaatio kuvaa ti-
lannetta, jossa ihmiset näkevät itsensä enemmän erillisinä kuin yhdisty-
neinä, ja jossa informaatio ja tieto ovat kaoottisia ja hajallaan. Fragmen-
toituneet osat ovat perustaltaan osapuolten näkökulmia, ymmärryksiä ja 
aikomuksia. Fragmentaatio on esimerkiksi sitä, että kaikki projektin osa-
puolet ovat vakuuttuneita, että heidän versionsa ongelmasta on oikea. 
Fragmentaatio voi olla luonteeltaan kätkettyä, mikäli osapuolet eivät edes 
aavista, että on olemassa ongelmaa koskevia yhteen sopimattomia ole-
tuksia, ja jokainen uskoo, että hänen ymmärrystapansa ovat täydellisiä ja 
kaikkien jakamia. Vastalääke fragmentaatioon on jaettu ymmärrys ja ja-
ettu sitoutuminen.” 

Alkinin (2004) vastaus arviointiteoriakysymykseen on, että erotetaan toisistaan 

preskriptiiviset ohjeistukset sekä kuvailevat arviointiteoriat. Käsillä oleva tutkimus pyrkii 

ratkaisemaan kysymyksen siten, että se kuvaa arviointitutkimuksen toteuttamista ei-nor-

matiivisesti toteutusprosessia tarkastelemalla. Yhteys arvioinnin ydinkysymyksiin säily-

tetään tekemällä konkreettisen arviointihankkeen metodiset ratkaisut ja tulokset eri vai-

heissaan näkyviksi. Ajatuksena on, että kuvaamalla mahdollisimman kattavasti konkreet-

tiseen arviointiin liittyviä tasoja on mahdollista rakentaa samanaikaisesti sekä arviointi-

tutkimuksen yleistä teoriaa että käytännön oppeja muissa konteksteissa hyödynnettä-

väksi. 
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2.2 Arviointitutkimuksen toteutuskonteksti 

Edellä kiinnitettiin huomiota ensinnäkin siihen, että evaluaation määritelmät liikkuvat 

usein hyvin yleisellä tasolla, eikä niitä ole helppo hyödyntää arviointitutkimuksen käy-

tännön toteuttamisen apuna. Toisaalta se, millaisina arviointitutkimuksen tehtävät ja kei-

not nähdään, riippuu ainakin osaksi siitä institutionaalisesta kontekstista, jossa määrittely 

tapahtuu. Arviointitutkijalle tarjoutuu lisäksi erilaisia roolivaihtoehtoja, jotka kuitenkin 

todellisuudessa rakentuvat arviointitutkimuksen toteutusprosessin kuluessa. Seuraa-

vassa eritellään tarkemmin kolmea arviointitutkimuksen toteutukseen vaikuttavaa seik-

kaa, jotka ovat a) arviointikäsitys, b) sidosryhmävuorovaikutus ja c) muutosten tulkinta-

mekanismit. 

2.2.1 Arviointikäsitys 

Lois-ellin Datta (2011) näkee evaluaation enempänä kuin vain metodologiana. Hän ko-

koaa esimerkkejä arviointitutkimuksista, jotka muistuttavat, että politiikka voi olla niille 

”huono mestari mutta hyvä ystävä”. Tämä johtuu siitä, että arviointitutkimuksen tekijä 

kohtaa ympäristössään yllättäviä seikkoja, jotka saattavat joskus vaikeuttaa, joskus hel-

pottaa tutkimuksen tekemistä ja tulosten hyödyntämistä. Datta (emt.) katsoo, että arvi-

ointitutkijat ovat nykyään paremmin tietoisia politiikan vaikutuksista ja sudenkuopista 

evaluaation kannalta ja kykenevät pelkäämättä kohtaamaan hyvinkin ristiriitaisia ja jän-

nitteisiä tilanteita ymmärtäessään, että ne kuuluvat arviointitutkimukseen siinä missä me-

todologisetkin kysymykset. 

Huonon politiikan ja tähän kytkeytyneen vinoutuneen evaluaation vaikutuksia yh-

teiskunnalle voidaan perustellusti kavahtaa. On tosiasia, että evaluaatiot eivät kukoistuk-

sensa myötä (Amerikassa) 1950- ja 1960-luvuilla tuottaneet vastinetta Campbellin (1991) 

utopialle, jossa hallittu reformien toteutus ja arviointi tuottavat tuloksenaan jatkuvasti 

kehittyvän yhteiskunnan. Evaluaation räjähdysmäinen monimuotoistuminen ja frag-

mentoituminen ja tuleminen osaksi julkishallinnon järjestelmiä 1990-luvulla myös Suo-

messa on johtanut tilanteeseen, jossa arviointitutkimus on joutunut etsimään vankem-

paa perustaa niin teorioista kuin sidosryhmäsuhteistakin selvitäkseen ajan vaatimuksista. 

Arviointitutkimusta tehdään niin monen tyyppisissä tilanteissa ja niin eri lähtökohdista 

käsin, että sen yhteiskuntakriittiset ja emansipatoriset ideaalit voivat käytännössä jäädä 

marginaalisiksi. 
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Toisaalta voidaan olettaa, että arviointitutkimus on sitä mitä se on: inhimillistä ja yh-

teiskunnallista aikalaistoimintaa siinä missä kaikki muukin, ja sitä voidaan pyrkiä lähes-

tymään myös empiirisenä – esimerkiksi sosiaalitieteellisenä – tutkimuskohteena. Tällöin 

ei ole juurikaan eroa, puhutaanko evaluaatiosta metodologiana vai politiikkana, totuuden 

etsintänä vai interventiona; nämä kaikki näkökulmat sisältyvät siihen yhteiskunnallis-dis-

kursiiviseen kudelmaan, jossa arviointitutkimus toimii ja uusiutuu. Evaluaatio tuottaa 

erilaisia ilmiöitä, näkökulmia ja konstruktioita, jotka eivät lähtökohtaisesti ole sen pa-

rempia tai epäilyttävämpiä kuin minkä tahansa instituution, tutkimuksen tai poliittisen 

koneiston tuotokset. Nämä kaikki toimivat vuorovaikutuksessa keskenään, ja kyse on 

ehkä pikemminkin siitä, onko meillä evaluaatiosta ja sen roolista vieläkään riittävän rea-

listista kuvaa suhteessa muuhun tiedontuotantoon ja kehittämistoimintaan. 

Arviointitutkimuksen sosiaalinen konteksti, toteutustapa ja menetelmälliset valinnat 

muodostavat puitteet arvioinnin tulosten ja johtopäätösten syntymiselle. Levine ja Le-

vine (1977, 533) kirjoittavat: 

”(s)osiaalinen konteksti muokkaa tutkimusprosessia ja vaikuttaa päättely-
prosessiin, loppuraporttiin, osallistujiin ja evaluaation erilaisiin mahdolli-
siin hyödyntämistapoihin.” 

Tämä lainaus sisältää sosiaalisen kontekstin ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen 

merkityksen, vaikka juuri tätä sanaa ei käytetäkään. Ei siis ole samantekevää, millä tavalla 

arviointitutkimus organisoidaan ja millaiset poliittiset ja käytännölliset kytkennät siihen 

vaikuttavat. Siinä missä tieteen ihanteiden mukaisesti tutkimuksen tulisi olla riippuma-

tonta, arviointitutkimus sellaista harvoin on luonteestaan johtuen. Julkisen organisaation 

edustaja voi joko toteuttaa intressialueeseensa kuuluvan arvioinnin itse tai antaa sen ul-

kopuolisten selvitysmiesten, arvioijien tai tutkijoiden toteutettavaksi. Arviointitutkimus 

on siis osa julkisten järjestelmien toimintaa ja niiden itseensä kohdistamaa arviointia ja 

kehittämistä. 

Arvioinnin sosiaaliseen ja toteutuskontekstiin on kirjallisuudessa viitattu esimerkiksi 

arviointiosaamisen käsitteellä erotellen 1) arvioinnin tutkimisen osaamisen, 2) tutkivan 

arvioinnin osaamisen ja 3) selvitysluonteisen arvioinnin osaamisen (Roininen & Valo-

virta 2009, 38). Argyris ja Schön (1978) korostavat organisatorisessa oppimisessa kaksi-

silmukkaista oppimista, johon kuuluu virheiden huomaaminen ja korjaaminen. Pollittin 

ym. (1997) mukaan uusissa arviointivälineissä tärkeää on niiden ymmärtäminen ja hy-

väksyminen organisaatioiden henkilöstön keskuudessa.  

Arnkil (2014) näkee arviointitutkimuksen olevan siirtymävaiheessa, jossa se hakee 

muotojaan erilaisten paradigmojen ja käytäntöjen kentässä. Erityisen merkittävä tilan-

teeseen vaikuttava tekijä on maailmanlaajuiset taloudelliset kriisit, jotka eivät voi olla 
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näkymättä myös arviointimaailmassa. Yksioikoisen bruttokansantuotteeseen ja taloudel-

liseen kasvuun kytkeytyvän arviointiajattelun sijaan tarvitaan kompleksisempia laadulli-

seen kehittymiseen perustuvia arviointimalleja. Aiemmin arvioinnissa ovat korostuneet 

kokeellisuuteen ja ns. etääntyneisiin metodologioihin perustuvat lähestymistavat. Uuden 

julkisjohtamisopin (new public management) myötä sidosryhmät ovat etääntyneet ja 

erottuneet toisistaan korostuneen kilpailun ja kannustinperusteisuuden kautta. Näitä on-

gelmia voidaan korjata ja lähestymistapoja haastaa psykologisemmilla ja sosiologisem-

milla lähestymistavoilla. Picciotton (2012) mukaan näiden ytimessä ei ole materiaalinen 

hyvinvointi vaan ihmissuhteisiin liittyvä ja jatkuva hyvinvointi. Tällöin myös evaluaation 

analyysi siirtyy valtioiden tai yhteiskuntien tasolta yhteisöihin ja yksilöihin. Arvioinnin 

lähestymistavat siirtyvät kustannus-hyötyanalyyseista kohti osallistuvia ja voimaannutta-

via lähestymistapoja. Laadulliset, sopeutumiseen ja elämänlaatuun liittyvät mittaustavat 

korostuvat nykyisessä maailmantilanteessa. (Arnkil 2014, 168.) 

Arnkil (2014; 2008) katsoo, että arviointitutkimuksessa tulisi problematisoida kehit-

tämishankkeissa aikaansaatavat hyvät käytännöt, jotka helposti mielletään siirrettäviksi 

tuotteiksi. Monimutkaisissa sosiaalisissa järjestelmissä tärkeitä käytäntöjä on vaikea mo-

nistaa, ja jopa niiden tunnistaminen ja hyvyyden määrittäminen on ongelmallista. Arnkil 

ehdottaakin muun muassa realistisen arviointitutkimuksen (Pawson & Tilley 1997) vai-

kutteiden pohjalta sidosryhmädialogiin perustuvaa arviointimetodologiaa, jossa huo-

mion kohteena ovat myös ne ”ujot otukset” (shy creatures, emt.), jotka liittyvät muu-

tosten lähes näkymättömiin sosiaalipsykologisiin mekanismeihin. Arnkilin (2014) kuvaa-

man vertaisarviointimenetelmän ytimessä ovat tarinat, joita hankkeen sidosryhmät ker-

tovat toisilleen muutoksesta sekä ne ehdot ja repertuaarit, jotka aktualisoituvat tarinan-

kerrontaprosessissa. Tässä lähestymistavassa hyödynnetään keskeisesti asiantuntija- ja 

palveluorganisaatioiden henkilöstön oppimis- ja innovaatiokykyä, eivätkä asiakkaatkaan 

jää äänettömäksi. 

Voidaan tiivistää, että arviointikäsitykseen sisältyvät ainakin tutkijan ymmärrys yh-

teiskunnallisesta kehityksestä sekä toisaalta tutkimushankkeen omasta sosiaalisesta kon-

tekstista ja toimijoista. Näitä ei voida luonnollisestikaan tarkasti määritellä, sillä ne ovat 

muuttuvia ja perustuvat pitkälti myös arviointitutkijan omiin intresseihin, kokemukseen 

ja näkemyksen laaja-alaisuuteen. Konkreettinen arviointitutkimushanke ilmentää arviointitutki-

jan (omaksumia) käsityksiä siitä, mihin yhteiskunnallis-sosiaaliseen kontekstiin arviointitutkimus-

hanke asettuu. Tämä on eräänlainen arvokehys, joka vaikuttaa eteenpäin evaluaation niin 

teoreettisiin, menetelmällisiin kuin käytännöllisiinkin ratkaisuihin. Riippumatta siitä, mi-

hin koulukuntiin tai lähestymistapoihin arviointitutkimus sijoittuu tieteellisemmässä 
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mielessä, on tutkimuseettisesti tärkeää huomata, että vaikka ”oikeaa” käsitystä arviointi-

tutkimuksesta ei ole, kantavat erityyppiset toteutustavat mukanaan erilaisia arvolatauksia 

ja viestejä. Näillä on merkitystä myös laajemmassa yhteiskunnallisessa mielessä.  

2.2.2 Sidosryhmävuorovaikutus 

Arviointitutkija toimii konkreettisessa vuorovaikutuksessa arviointikohteensa, sidosryh-

mien ja muun mahdollisen yleisön kanssa. Arviointitutkimuksen hyödyntämistä ja sidos-

ryhmävuorovaikutusta on analysoitu erityisesti sosiaalipsykologiassa. Kuten Mark ym. 

(2011) toteavat, sosiaalipsykologinen tutkimus voi auttaa evaluaation käytännön toteut-

tamisessa ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa, joista yksi liittyy arviointitutkijan 

ja sidosryhmien väliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalipsykologiset arviointimallit koske-

vat useimmiten sidosryhmävuorovaikutusta, jossa arviointitutkijat ovat osallisina mo-

nissa eri rooleissa. Tindale ja Posavac (2011) tarkastelevat tästä esimerkkeinä ryhmäpo-

larisaatiota arviointitutkimuksen ohjausryhmässä, jaettua kognitiota sekä luottamuksen 

ja motivaation syntyä ryhmissä. Vastaavia sosiaalipsykologisia prosesseja liittyy myös ar-

viointitutkimuksen hyödyntämiseen (Fleming 2011).  

Fleming (emt.) tiivistää katsauksessaan evaluaation käyttötavat instrumentaaliseen ja kä-

sitteelliseen hyödyntämiseen. Instrumentaalinen hyödyntäminen tarkoittaa (pattonilaisit-

tain) evaluaation suoria vaikutuksia muutoshankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. 

Yksi instrumentaalisen hyödyn laji on diffuusio, jossa evaluaation tulokset johtavat me-

nestyksekkään muutoshankkeen soveltamiseen toisaalla. Käsitteellinen hyöty sen sijaan 

ilmenee oppimisena, ymmärryksen lisääntymisenä muutoshankkeen vaikutusmekanis-

meista ja tietona esimerkiksi sen kohdejoukosta. (Emt. 212.) 

Henry ja Mark (2003) soveltavat sosiaalisen vaikutuksen, suostuttelun ja asenteiden käsit-

teitä evaluaation itsensä vaikuttavuuden analysointiin. He erottavat toisistaan yksilö-, 

yksilöiden välisen sekä kollektiivisen analyysitason vaikutusten vaihdellessa henkilökoh-

taisesta motivaatiosta politiikkamuutoksiin (emt.). Fleming (2011) erottaa katsaukses-

saan toisistaan lisäksi tietoisen (thoughtful) ja epätietoisen (nonthoughtful) asenteiden 

muutoksen suhteessa evaluaatioon. Sidosryhmien tietoisuus arvioinnista, motivaatio ja 

aktiivinen osallistuminen evaluaatioon edistävät myönteistä suhdetta tutkimukseen. 

(Emt. 217–221.) Huolimatta joistakin vastakkaisistakin näkemyksistä mikä tahansa eva-

luaatiolähestymistapa voikin todennäköisesti hyötyä siitä, että se pyrkii edistämään kom-

munikaatiota sidosryhmien kanssa (emt., 221). Fleming (emt., 223) lisää, että myönteistä 

asennetta evaluaatiota kohtaan lisäävät edelleen evaluaattorin viestinnän selkeys ja seik-

kaperäisyys, tutkimuksen korkea metodologinen laatu ja luotettavuus. 
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On olennaista kysyä, kuka evaluaatiosta hyötyy ja oppii sekä kenen etu oikeastaan on, 

että evaluaatioon suhtaudutaan myönteisemmin tai ainakin kiinnostuneesti1. Evaluaatio-

teoreettisesti ei ole edes välttämätöntä, että evaluaattorin suositukset otettaisiin sellaise-

naan vastaan, vaan puhutaan evaluaation parannetusta hyödyntämisestä (improved use), 

jossa valistunut hyödyntäjä tekee sinänsä hyvin toteutetun evaluaation tuloksista omat 

johtopäätöksensä (Weiss 1998). 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta voidaan olettaa, että arviointitutkimuksen hyö-

dyntäminen lisää muutoshankkeen itsensä vaikuttavuutta. Tämä tapahtuu ensinnäkin 

kasvattamalla hanketietoisuutta ja erottamalla hanke muista käynnissä olevista muutok-

sista ja tapahtumisista omaksi huomion kohteekseen. Toisaalta evaluaation voidaan aja-

tella lisäävän eri toimijoiden motivaatiota ja kykyä tarkastella hankkeen eri puolia objek-

tiivisemmin kuin ilman evaluaatiota. Evaluaatio toimiikin laajemmassa mielessä (vain) 

yhtenä välittäjänä tai siltana muutoshanketta koskevassa arviointi- ja kehittämisproses-

sissa pikemmin kuin viimeisen sanan sanojana. 

Arvioinnin laajemmassa hyödyntämisessä ei ole kyse vain evaluaation ajallisesta koh-

distumisesta kehittämisprosessiin (ex-nunc -arviointi) vaan siitä, että arviointitavat muo-

vautuvat samalla kun arviointitutkimuksen oma käsitys ja sidosryhmien käsitykset muu-

toshankkeesta muuntuvat. Tutkimuksen hyödyntämiskonteksti ei toisin sanoen vaikuta 

pelkästään arviointitutkimuksen loppuun vaan myös sen aiempiin vaiheisiin, metodolo-

gisiin valintoihin ja arviointitapoihin. Tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta näitä voi-

daan pitää vähintään yhtä tärkeinä kuin lopputulosten levittämistä. Tässä tutkimuksessa 

pyritään havainnollistamaan sitä, miten arviointitapojen kehitteleminen liittyy tutkimuk-

sen toteutuskontekstiin ja eri tutkimusvaiheisiin. 

2.2.3 Muutosteorioista tulkintamekanismeihin 

Arviointitutkimuksen metodologiset lähestymistavat ovat moninaistuneet, ja viimeisim-

mässä aallossa ovat korostuneet sopeutuminen rakennemuutoksiin, yhteisöjen itseoh-

jautuvuus ja uudistuvuus (Roininen 2012). Arviointitutkimustiedon hyödyntäminen ja 

vaikuttavuus relevantissa yhteisössä on ollut joidenkin arviointisuuntauksien keskeinen 

teema (esim. Patton 1997, Weiss 1995). Tästä näkökulmasta arviointitutkimuksen tulisi-

kin kiinnittyä tarkemmin niihin yhteisöllisiin mekanismeihin, joiden kautta muutoshank-

                                                           
1 Merkityksellinen vastakysymys on, kenen etu on, jos evaluaatioon suhtaudutaan kielteisesti tai epä-
kiinnostuneesti. 
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keiden vaikutukset välittyvät. Tähän haasteeseen voidaan vastata kehittämällä arviointi-

tutkimuksen metodologisia ratkaisuja ja pyrkimällä ymmärtämään muutosohjelmien toi-

mintakulttuurisia edellytyksiä. 

Muutosteoreettinen arviointitutkimus on haastanut pelkästään toimenpiteen loppu-

tuloksiin (outcomes) kohdistuvan evaluaation ottamalla huomioon niin sanotun mustan 

laatikon ongelman. Donaldsonin ja Cranon (2011) mukaan teorialähtöinen arviointitut-

kimus pyrkii tekemään näkyväksi muutoshankkeen taustalla vaikuttavan muutosteorian 

eli käsityksen siitä, miten interventio saa aikaan vaikutuksia ja millaisia ovat välittävät 

tekijät. Evaluaatiossa on tällöin kyse pitkälti tuon muutosteorian toteutumisen testaami-

sesta. 

Donaldson ja Crano (emt.) korostavat sen selvittämisen tärkeyttä, miksi ohjelma toi-

mii tai ei toimi. Tällöin on tärkeää, että ohjelman tulosten lisäksi ymmärretään millä ta-

valla siihen vaikuttavat tekijät toimivat ja ovat yhteydessä toisiinsa. Arvioinnin käyttä-

millä käsitteillä ja mittauksilla on kirjoittajien mukaan oltava vahva käsitevaliditeetti (const-

ruction validity). Tämä tarkoittaa tutkimus- ja mittaustapojen vastaavuutta suhteessa nii-

hin (teoreettisiin) ilmiöihin, joita on tarkoitus tutkia. ”Lyhyesti sanottuna ymmärtäminen 

edellyttää teoriaa ja teoria siihen sopivien käsitteiden (constructs) pätevää mittaamista” 

(emt., 155, suom. EJ). 

Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden keskeinen yhtymäkohta arviointitutkimukseen liit-

tyy nimenomaan erilaisten kehittämisohjelmien muutosteorioihin eli niihin käsityksiin, 

joihin kehittämissuunnitelma perustuu. Muutosteoria on eräänlainen yleiskäsite, jolla 

tässä yhteydessä tarkoitetaan niin eksplisiittisiä kuin implisiittisiäkin käsityksiä hankkeen 

vaikutusten muodostumisesta. On tärkeää huomata, että muutosteoriat eivät ole pelkäs-

tään hanketta johtavien tahojen omaisuutta vaan eri tavoin hankkeeseen liittyvillä ta-

hoilla on omat käsityksensä hankkeen logiikasta. 

On tärkeää erottaa toisistaan tieteelliset teoriat ja tutkimusteoriat. Eri tutkijat kirjoit-

tavatkin muutosteorioista hieman eri merkityksessä. Mark ym. (2011) näkevät, että sosi-

aalipsykologiset teoriat voivat auttaa rakentamaan ohjelmateorian (programme theory), 

jonka mukaisesti vaikutuksia kussakin yhteydessä ajatellaan saatavan aikaan. Sosiaalitie-

teellinen tieto onkin implisiittisesti läsnä monen toimintaohjelman logiikassa. Bandura 

(2011) puhuu tässä mielessä sosiaalisen kognition teorian kääntämisestä ohjelmalliselle 

kielelle (translational models). Riemer ja Bickman (2011) korostavat erilaisten, eri tie-

teenalojen teorioiden yhteen nitomista (theory knitting) käytännön kehittämisohjelmien 

tarpeisiin. 

Cheniin (2005) pohjautuen voidaan erottaa varsinaista kausaalista muutosta koskevat 

teoriat (change model) käytännöllisemmästä toimintateoriasta (action model), joista jäl-
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kimmäinen koskee operatiivisia tekoja, jotka saavat aikaan muutoksia syvemmissä kau-

saalisissa prosesseissa. Chenin (emt.) käsitteet vaikuttavat luonteeltaan tutkimusteo-

rioilta, jotka auttavat empiirisen tutkimusasetelman rakentamista. 

Blamey ja MacKenzie (2007) vertailevat kahta muutosteoreettista arviointitutkimuk-

sen lähestymistapaa toisiinsa: realistista arviointia (Realistic Evaluation, Pawson & Tilley 

1997) ja muuotosteorioiden lähestymistapaa (Theories of Change, esim. Weiss 1995). Kir-

joittajien mukaan näillä koulukunnilla on joitakin olennaisia eroja. Realistinen arviointi 

(Pawson & Tilley 1997) korostaa pienemmässä mittakaavassa mahdollista syy-seuraus-

suhteiden tutkimista eli niin sanottua ohjelmateoreettista arviointia. Arvioinnin ytimessä 

ovat realistisen arvioinnin mukaan ”kontekstit-mekanismit-tulokset (CMO)-konfiguraa-

tiot”. Nämä ovat viime kädessä arviointitutkijan laatimia teorioita siitä, miten muutos-

hanke saa vaikutuksia aikaan: 

”Realistinen arviointitutkija perustaa teoriansa rajatun ja valikoidun si-
dosryhmäjoukon kanssa käytyihin yleisiin keskusteluihin ja haastattelui-
hin (…) Arvioija etenee esittämään käsityksensä kaikkein lupaavimmista 
teorioista etäisemmästä näkökulmasta kuin muutosteorioiden koulu-
kunta.” (Blamey & MacKenzie 2007, 447, suom. EJ.) 

Muutosteorioiden koulukunta sen sijaan korostaa enemmän eri toimijoiden ja sidos-

ryhmien käsityksiä ja tulkintoja. Muutosteorioiden koulukunta on varsinaisten kausaa-

listen muutosprosessien sijaan kiinnostuneempi toimeenpanoteorioiden tasosta eli siitä, millä 

tavalla haluttuja muutoksia pyritään saamaan aikaan käytännön toimin. Weissin (1995) 

mukaan toimeenpanoteoria (implementation theory) kuvaa sitä, miten tavoitteet muun-

netaan käytännön toimiksi. 

Muutosteorioihin liittyvät käsitteet ovat osin epäselviä ja päällekkäisiä (Blamey & 

MacKenzie 2007). Voitaneen kuitenkin päätellä, että useimpiin muutosteoreettisiin tut-

kimuksiin liittyy kaksi tasoa, joihin arviointi kohdistuu: i) syvempiin kausaalisiin, sosiaa-

lisesti välittyneisiin muutosprosesseihin uskomusten, asenteiden ja ajattelun tasoa myö-

ten sekä ii) niihin ohjelmallisiin toimenpiteisiin, joita kehittämishankkeen keinoin voi-

daan toteuttaa suhteessa tuohon syvempään tasoon. Syvempiin kausaalisiin mekanis-

meihin voi liittyä sekä selkeästi vakiintuneita tieteellisiä teorioita (kuten sosiaalinen kog-

nitio) että arkiteorioita. Näiden ääripäiden väliin jää paljon muutosteorioiden välimuo-

toja. 

Muutosteoreettinen arviointi tutkii esimerkiksi sellaisia vaikutuksia välittäviä tekijöitä 

kuten normeja, intentioita ja tulosodotuksia, erilaisia paikallisia konteksteja ja implisiit-

tisiä muutosteorioita (Mark ym. 2011, 376–381) sekä sosiaalisia rakenteita (Johnson ym. 
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2011, 331). Shadish ym. (2011) korostavat keskitason teorioita keinona ylittää kuilua tie-

teellisen tiedon ja arviointitutkimuksen välillä. Nämä teoriat pyrkivät osittaisiin selityk-

siin ja liittyvät niin arvioinnin tiedonmuodostukseen kuin käytännön toteutukseenkin 

(emt.). 

Muutosteorioilla tarkoitetaan kirjallisuudessa yleensä muutoshankkeen vaikutusmal-

lin kuvauksia. Arviointitutkimuksen kannalta kiinnostavaa on kuitenkin myös se, millä 

tavalla muutosteoriat kehittyvät, kun empiiristä tietoa hankkeen toteutumisesta kertyy. 

Tätä prosessia nimitetään tässä tutkimuksessa muutostulkintaprosessiksi, jossa arviointitut-

kija toimii yhtenä osallisena. Connell ja Kubisch (1998, 31) puhuvat muutosteorioihin 

liittyvästä neuvottelusta seuraavasti: 

”Erilaisten (…) muutosteorioiden (…) välillä valitsemisen ei pitäisi lan-
geta yksinään eikä edes pääasiassa arviointitutkijan tehtäväksi, vaan eva-
luaatiokeskustelut voivat palvella näiden asioiden käsittelemisen konteks-
tina.” (Emt., suom. EJ.) 

Vaikka edellisessä lainauksessa korostuvatkin ikään kuin tutkimusprosessin alkuvai-

heessa tehtävät valinnat muutosteorioiden välillä, on tällä keskustelulla – tulkintaproses-

silla – suuri merkitys myös tutkimuksen edetessä. Käsillä olevan tutkimuksen osajulkai-

sussa V kysyttiin, millaiset rakenteellis-käytännölliset edellytykset kunta-alalla vallitsivat 

uudistuksen vaikutuksista käytävälle keskustelulle – eli muutostulkintaprosessille. Täl-

löin päähuomio ei ollut siinä, millaisia eri sidosryhmien ja empirian osoittamat muutos-

teoriat olivat sisällöltään vaan siinä, millä tavoin ylipäätään (henkilöstöä koskevien) muu-

tostulkintojen tekeminen mahdollistui kunta-alan käytännöissä. 

Kuten jäljempänä tarkemmin kuvataan, se missä määrin uudistuskonteksti näkyi hen-

kilöstöä koskevissa seuranta- ja hallintakäytänteissä, kertoi jotain olennaista tuosta uu-

distuskontekstista. Muutostulkinnat ja niiden rakentumisen mekanismi voitiin täten ym-

märtää – ei pelkästään uudistuksen kuvauksena – vaan myös uudistuksen seurauksena 

tai vaikutuksena. Logiikka oli, että mikäli uudistus olisi asettunut niin tärkeäksi konteks-

titekijäksi, että se olisi huomioitu kunta-alan omissa henkilöstöseurannan muodoissa, 

olisi se ollut osoitus laajemmasta toimintakulttuurisesta muutoksesta suhteessa henki-

löstöön. Arviointitutkimuksen kiinnostus kohdistui tällöin siihen, miten uudistuskon-

teksti muokkasi organisaatioiden strategioita, seurantatietoja ja muita johtamisen meka-

nismeja, joiden kautta pyrittiin luomaan käsitystä organisaation toimintaympäristöstä ja 

voimavaroista. 

Tässä mielessä muutosteorioille on ominaista, että ne sijoittuvat teorian ja käytännön 

välimaastoon tai itse asiassa ylittävät tietämisen ja toimimisen välistä kuilua. Ne ovat siis 

käytäntöä koskevia teorioita (theories of practice), mutta myös osa käytäntöä (theories 
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in practice). Muutosteorioiden käsite mahdollistaa tällöin sen ottamisen relevantiksi tut-

kimuskohteeksi, miten uudistus asettuu tietämisen ja tulkintojen kohteeksi - millä tavalla 

esimerkiksi uudistus näkyi henkilöstöä koskevan seurantatiedon sisällössä ja tuottamis-

tavoissa. 

Tutkimusteoreettisena käsitteenä muutosteorialla voidaan siis tarkoittaa käytäntöä 

koskevan tietämisen, seurannan ja tiedon jakamisen tapoja, jotka ilmenevät institutio-

naalisissa lähteissä kuten raporteissa ja asiakirjoissa, mutta voivat heijastua myös pu-

heissa ja erilaisissa käytänteissä. Muutosteoriat – tietämisen ja tulkinnan muotona – si-

joittuvat näytön tuottamisprosessin ja tutkimuksen toteutuskontekstin rajapinnalle, ar-

viointitutkijan ja sidosryhmien yhteiselle (episteemiselle) ongelmakentälle. 

Muutostulkintojen sisältöjen ja mekanismien tarkastelu ikään kuin muutoshankkeen 

seurauksena ei ole kirjallisuudessa tyypillistä, joskin siihen antavat perusteita työelämän 

tutkimukset. Esimerkiksi Kaplan ja Norton (2002) korostavat laajan vuorovaikutuksen 

merkitystä tuloksellisuuden arvioinnin yhteydessä. Kyse ei ole toisin sanoen vain tiedon 

sisällöstä vaan siitä prosessista, jossa tiedosta, sen välittämisestä ja käsittelystä tulee kes-

keinen osa organisaatioiden onnistumista (Kervinen ym. 2005, 133). 

Kervisen, Kuuselan ja Laulaisen (emt.) mukaan vuorovaikutuksen laadulla kunnalli-

sissa työyhteisöissä oli yhteys tuloksellisuustiedon käyttöön. Epäselvä oli kausaaliyhteys 

eli se, oliko koettu tavoitteellinen vuorovaikutus tuloksellisuustiedon käyttämisen syy vai 

seuraus (emt., 152). Sekä vuorovaikutuksen laatu että tuloksellisuustiedon käyttö kertoi-

vat kuitenkin organisaatiokulttuurisen kontekstin yhteydestä arviointitietoon (emt., 134). 

Muutoshankkeeseen liittyvät tietämisen tavat ja tulkinnat ovat siis kahdella tavalla 

relevantti kysymys arviointitutkimuksessa: a) tietäminen kytkeytyy läheisesti (kohde)or-

ganisaatioiden vuorovaikutuksen laatuun ja heijastaa kykyä tehdä kehittämistyötä, ja li-

säksi b) paikalliset tulkinnat ja tiedontuotanto toimivat arviointitutkimustiedon pohjana. 

Voidaan ajatella myös laajemmin niin, että arviointitutkimuksessa olisi pyrittävä ta-

voittamaan paremmin ihmisen ominaislaatu tulkintoja tekevänä toimijana, joka suhteut-

taa toimintansa paitsi omaan kokemukseensa myös ympäröivässä yhteisössä vallitseviin 

käsityksiin ja yleisempään tietoon. Galperinin (1979, 140) toteamus haastaa täten myös 

arviointitutkimuksen menetelmiä: 

”Toiminnan subjekti ei ota huomioon vain omaa havaintoaan esineistä, 
vaan myös yhteiskunnan niistä keräämät tiedot, eikä vain niiden luonnol-
lisia suhteita ja ominaisuuksia, vaan myös niiden sosiaalisen merkityksen 
ja niihin liittyvät yhteiskunnalliset asenteet.” 
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Muutoshankkeeseen liittyvien tulkintojen tarkastelu auttaa vastaamaan myös kysy-

mykseen, millä tavalla muutoshankkeessa ymmärretään erityisesti sosiaalisia ja monita-

soisia yhteisölliseen vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja. Ylittääkseen teorian ja käytän-

nön välisen kuilun on arviointitutkimuksen pyrittävä tekemään näkyväksi sosiaalisia il-

miöitä koskevan tiedon kytkeytyneisyys aikaan ja paikkaan. Pystyäkseen osallistumaan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun relevantilla tavalla arviointitutkimuksessa on oltava sen-

sitiivinen sen suhteen, miten muutoshankkeeseen liittyviä tulkintoja tehdään niin yksilö- 

kuin instituutiotasollakin. Myös metodologisessa mielessä eli ollakseen mahdollisimman 

validia ja vaikuttavaa sosiaalisessa kontekstissaan tulisi arviointitutkimuksen tunnistaa, 

millaiseen yhteisölliseen neuvotteluun ja tulkintamalleihin sen tulokset ja johtopäätökset 

viime kädessä rakentuvat. Erityisen tärkeää tämän tyyppinen arvioinnin validiteetin var-

mistaminen on silloin, kun sen kohteena on yhteenliittymien, yhteistoiminnan ja yhteis-

työn uudelleenrakentamiseen tähtäävä hanke. 

2.3 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa jäsennettiin käsillä olevan tutkimuksen paikkaa arviointitutkimusta koske-

vassa keskustelussa seuraavasti. Arviointitutkimuksen ytimessä on näyttö muutoksista ja 

vaikutuksista, jota tutkimuksen aikana kumuloidaan hyödyntäen erilaisia tietolähteitä. Tä-

män prosessin tarkoituksena on tuottaa riittävä määrä riittävän laadukasta informaatiota 

perusteltujen johtopäätösten ja kehittämissuositusten laatimista varten. Arviointitutki-

muksen suuntaukset eroavat muun muassa sen suhteen, millä eri keinoin vaikuttavuus 

katsotaan voitavan osoittaa. 

Siinä missä vaikuttavuuden analysoimisen periaatteet ovat ”paperilla” suhteellisen 

selkeitä riippuen arviointisuuntauksesta, on todellisessa tutkimusprosessissa mukana 

myös toinen taso – ennakoimattomuuden ja vuorovaikutuksen taso - joka on suuntauk-

sesta riippumatta yhteinen erilaisille arviointitutkimuksille. Tämän tason suhde näytön 

tuottamisprosessiin jää tarkastellussa kirjallisuudessa sangen epäselvästi kuvatuksi, ikään 

kuin tutkimuksen ympäristö oletettaisiin aina samanlaiseksi. 

Voidaan ajatella, että ensinnäkin käsitys arvioinnin yhteiskunnallis-sosiaalisesta merkityk-

sestä - eli keskeisesti siitä, miksi arvioidaan ja mitä/ketä tutkimuksella hyödytetään - vai-

kuttaa olennaisesti tutkimusasetelmallisiin valintoihin. Tuo käsitys voi olla äärimuodois-

saan joko pelkän tutkimustuloksen tuottaminen rajattuun kysymykseen tai hyvin avoin 

tavoitellen laajoja prosessinaikaisia oppimishyötyjä tietyssä yhteisössä. Tämän perus-

orientaation tutkija voi tietyissä rajoissa itse valita. 
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Astetta vähemmän vaikutusmahdollisuuksia hänellä on sen sijaan siihen, millaisessa 

konkreettisessa sidosryhmäyhteistyön ja -vuorovaikutuksen rakenteessa arviointitutkimus toteu-

tetaan. Sidosryhmävuorovaikutuksella voi olla arviointikäsitystä enemmän merkitystä ar-

viointitutkimuksen lopulliseen toteutumiseen, mikäli esimerkiksi mukana on voimak-

kaita intressiryhmiä ja tutkimus toteutetaan tarkassa valvonnassa tai ohjauksessa. Sidos-

ryhmäkonteksi saattaa jopa asettaa tutkijan oman arviointikäsityksen kyseenalaiseksi tai 

muovata sitä. 

 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Tämän tutkimuksen osajulkaisujen perusteella vuorovaikutuksen ilmiöihin liittyvät 

tulkintamekanismit nousivat erityisellä tavalla keskeisiksi, sillä uudistus kohdistui nimen-

omaan yhteistyörakenteisiin. Toisin sanoen työorganisaatioiden, asiantuntijaelinten ja 

instituutioiden tavat nähdä, käsitteellistää ja hallita inhimillisiä voimavaroja uudistusti-

lanteessa asettivat reunaehtoja myös henkilöstövaikutusten arviointitutkimukselle. Näi-

den reunaehtojen ylittäminen tutkijan toimesta oli oletettavasti ongelmallista.  

Nämä kolme asiaa – arviointikäsitys, vuorovaikutusrakenne ja tulkintamekanismit - 

ovat limittyneitä ja vuorovaikutuksessa keskenään sekä näytön tuottamisprosessin 
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kanssa.2 Ne edustavat tavallaan arviointitutkimuksen yksilö-, yhteisö- ja kulttuuriulottu-

vuutta. Tulkinnan ja hallinnan mekanismeissa arviointitutkija ja tutkimuskohde toimivat 

yhteisessä kulttuurisessa kehyksessä. Kuviossa 3. havainnollistetaan ulottuvuuksien vä-

lisiä suhteita sekä oletusta siitä, että niillä on hieman erilainen painoarvo arvioinnin lop-

putuloksen kannalta (sekä sisältönä että muotona). 

  

                                                           
2 Alkin (2004, 13; täydennettynä 2012) on esittänyt evaluaatioteorioista puumallin, joka jakaa (oh-
jelma)teoriat kolmeen haaraan painotuksensa mukaan: hyödyntäminen (use), menetelmät (methods) 
ja arvottaminen (valuing). Tämän tutkimuksen lähestymistapa sijoittuisi ehkä lähinnä puun eriytymät-
tömään alaosaan lähelle Scriveniä: evaluaatio nähdään laajassa mielessä sosiaalitieteellisen tutkimuk-
sen (social inquiry) muotona korostaen inhimillisen toiminnan sosiaalista aspektia (ks. Alkin 2004, 
15). Evaluaatiopuu on kuitenkin huomattava yksinkertaistus. 
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3. TUTKIMUSASETELMA 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Edellä on jäsennetty toisaalta kunta-alan uudistuksen henkilöstövaikutuksia ja toisaalta 

evaluaatiota itseään koskevan empiirisen tutkimustiedon tarvetta. Arviointitutkimuksen 

ennakoimaton ja vuorovaikutteinen luonne korostui. Yhtenä johtopäätöksenä oli, että 

konkreettisen arviointitutkimushankkeen kokonaiskuvaaminen avaa mahdollisuuksia 

pohtia hankkeen yleisempää kontribuutiota arviointitutkimuskeskusteluun. Samalla ku-

vaus voi tarjota sysäyksiä tulevien arviointihankkeiden ratkaisujen kehittämiselle. 

Asetetaan täten seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia olivat ARTTU-arviointitutkimuksen positio ja sosiaalinen konteksti?   

2. Miten Paras-uudistus toteutui henkilöstönäkökulmasta? 

3. Miten Paras-uudistuskonteksti näkyi henkilöstöä koskevissa muutostulkin-
noissa?  

Kysymykseen 1. vastataan keskeisesti osajulkaisun IV pohjalta. Kysymykseen 2. vas-

tataan osajulkaisujen I, II ja III perusteella.  Kysymykseen 3. vastataan pääosin osajul-

kaisuun V perustuen. 
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3.2 Aineisto ja menetelmät 

3.2.1 Henkilöstökyselyaineisto 

40 tutkimuskunnassa toteutettiin kahdesti laaja henkilöstökysely, jota on kuvattu tar-

kemmin osajulkaisussa I. Henkilöstökyselyn reliabiliteettia on tarkasteltu lähemmin osa-

julkaisussa II. 

Kyselyn edustavuudesta huolehdittiin uusintakyselyiden avulla ja vastausprosentiksi 

muodostui 60 prosenttia vuonna 2009 ja 52 prosenttia vuonna 2011. Kyselyiden vas-

tausprosentti arvioitiin tutkimusohjelmassa tyydyttäväksi. Vertailun vuoksi Kunta-

Suomi2004-tutkimuksen henkilöstökysely sai vastausprosentiksi 69 vuonna 1995, 61 

vuonna 1999 sekä 59 vuonna 2003. Kyselytutkimusten vastausprosentit ovat yleisesti 

ottaen olleet laskussa viimeisten vuosikymmenten aikana: esimerkiksi Alastalon (2005, 

144) mukaan jo 1990-luvulla postikyselyiden kato vaihteli tyypillisesti 30 ja 60 prosentin 

välillä. 

Vuonna 2009 kysely toteutettiin postikyselynä, mutta vuonna 2011 se tehtiin pääosin 

sähköisesti. Vastaajakatoa pyrittiin pienentämään sekä muistutuksilla että paperikyselyn 

lähettämisellä niille erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, joita sähköinen kysely 

ei onnistunut tavoittamaan. Tämä täydentävä postikysely lähetettiin viipymättä 1373:lle 

henkilölle. Sähköisen kyselyn vastausprosentti oli 54,1 ja paperikyselyn 40,5. Sähköisiä 

muistutuskirjeitä lähetettiin 3–4 kertaa, paperikysely uusittiin yhden kerran. Osa vuoden 

2011 vastaamattomuudesta johtui kyselyn ajoittumisesta kesäloma-aikaan, mutta muis-

tutukset ajoitettiin alkusyksyyn tavanomaisen kesälomakauden päätyttyä.  

Kyselyiden vastaajajakauma henkilöiden taustamuuttujien kuten sukupuolen, iän ja 

esimiesaseman mukaan oli varsin yhtenevä 2009 ja 2011 (osajulkaisun I liite 23). Kun-

nittaisten otosten osuus toimialojen henkilöstöstä oli suurimmissa kunnissa 10 % ja pie-

nimmissä 50 %. Kunnittaiset vastausprosentit vaihtelivat huomattavasti ilman mitään 

selvää syytä. Pienin vastausprosentti vuonna 2009 oli 39 ja suurin 89; vuonna 2011 pie-

nin osuus oli 22 ja suurin 70. Vastaajamäärä vaihteli kunnan koosta riippuen välillä 9 ja 

555 (kuvio 4). 

                                                           
3 Analyysissa käytettiin vuosien 2009 ja 2011 vastaukset yhdistävää aineistoa, josta jäivät pois kaksi 
kuntaa, jotka eivät osallistuneet kyselyyn enää vuonna 2011. Analyysissa on täten ollut 3535 vastaajaa 
vuoden 2009 osalta eivätkä kaikki 3710 vastaajaa, jotka ovat osajulkaisun I liitteessä 2 esitetyssä sum-
massa mukana. 



42 

 

 

Kuvio 4. Vastaajamäärät tutkimuskunnan mukaan 2009 ja 2011.4 

Suurten kuntien (kunnat numeroilla 1–10 kuviossa 4) suuri osuus vastanneista mo-

lempina vuosina on mahdollinen vinoutumalähde kokonaistuloksia ajatellen. Toisaalta 

tuloksissa on tarkasteltu erikseen erikokoisia kuntaryhmiä, ja otoskokojen vaihtelulla py-

rittiin siihen, että myös pienemmistä kunnista saatiin kohtuullinen vastaajamäärä. Lisäksi 

vastausprosentilla on suuremmissa kunnissa suhteellisesti suurempi vaikutus vastaaja-

määrään kuin pienissä, eikä tähän voida tutkimusasetelmassa vaikuttaa. 

Vaikka kysely oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan, koulutusalan sekä yleishallinnon 

henkilöstölle, vastaajien ilmoittaman toimialan perusteella kyselyaineisto edusti melko 

hyvin koko kuntasektorin toimialarakennetta (kuvio 5). Naispuolisten vastaajien osuus 

oli 89 % vuonna 2009 ja 85 % vuonna 2011, kun naisten osuus paikallishallinnossa ko-

konaisuutena oli 81 % vuonna 2011 (KT 2011). Vastaajajoukon ikärakenne noudatteli 

myös varsin tarkasti koko kunta-alan henkilöstön ikärakennetta (emt). Osajulkaisun I 

liitteessä 2 on esitetty kyselyyn vastaajien jakauma myös kuntien taustamuuttujien mu-

kaisesti. 

                                                           
4 Ibid. 3. 
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Kuvio 5. Kyselyiden vastaajien ja koko kuntasektorin toimialajakauma (KT 2011). 

3.2.2 Autoetnografia ja vuorovaikutukseen perustuva tieto 

Arviointitutkimusprosessiin kuului tutkijan osallistuminen laajempaan tutkija- ja sidos-

ryhmäverkostoon. Osallistumisensa kautta tutkimuskonteksti hahmottui tutkijalle eri ta-

voin kuin kenellekään ulkopuoliselle henkilölle, ja tämän tiedon hyödyntämistä tutki-

musmielessä voidaan kutsua autoetnografiseksi menetelmäksi. Sen raja osallistuvaan havain-

nointiin on häilyvä, mutta erotuksena etnografisesta työskentelystä tutkimuskohteena ei 

ole niinkään muiden toimijoiden ajatusmaailma vaan tutkijan oma näkökulma tapahtu-

miin (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014, 20–21). Autoetnografisen tutkimusot-

teen tyyppistä lähestymistapaa on osaltaan hyödynnetty osajulkaisuissa IV ja V koskien 

tutkimuskontekstia sekä tutkimusprosessin kriittistä tarkastelua. 

Paras-ARTTU-tutkimusohjelma oli organisoitu useiden tutkimuslaitosten yhteis-

työksi siten, että kukin tutkimusryhmä tarkasteli Paras-uudistusta omasta erillisestä nä-

kökulmastaan. Tutkimushankkeessa julkaistiin jokaisen tutkimusryhmän tulokset ja tut-

kimusmoduulikohtaisten tulosten lisäksi kirjoitettiin kolme kokonaisraporttia5. 

                                                           
5 Meklin, P. & Pekola-Sjöblom, M. (toim.) (2012). Parasta Artun mitalla II. Arviointia kunta- ja palvelu-
rakenneuudistuksesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa ARTTU-ohjelman tutkimusten havaintojen pohjalta. 
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Tutkijoilla oli käytössään yhteinen sähköinen alusta, johon koottiin muun muassa 

yhteisiä aineistoja, aineistoluokituksia ja muistioita. Julkisessa verkossa samoin Kuntalii-

ton ylläpitämillä sivuilla seurattiin arviointitutkimuksen ajankohtaisia tapahtumia sekä 

koottiin sähköisessä muodossa tutkimusohjelman julkaisemat raportit, joita vuosien 

2010 ja 2013 välillä julkaistiin 33 kappaletta. Osasta julkaisuista ilmestyivät lisäksi ruot-

sin- ja englanninkieliset versiot. 

Liitteeseen 1 on koottu laskelma tutkimusohjelmaan liittyvästä vuorovaikutuksesta, 

joka osoittaa kyseessä olleen laajemmassa mielessä tiiviin sosiaalistumisprosessin eri osa-

puolille. Keskeisiä tässä olivat 17 kuntaseminaaria vuosina 2007–2012, joissa tutkimus-

kunnat osallistuivat tutkimusohjelman tulosten käsittelyyn ja vuorovaikutukseen tutki-

joiden kanssa. Seminaareissa puhuivat niin kuntien edustajat kuin tutkijat, ministeriöiden 

edustajat ja organisoivan tahon eli Kuntaliiton asiantuntijatkin. Seminaareja toteutettiin 

Helsingin lisäksi kahdeksassa tutkimuskunnassa. 

Jokaista tutkimusmoduulia ohjasi oma asiantuntijaohjausryhmä, jossa oli tutkimus-

laitosten lisäksi seuraavien rahoittaja- ja yhteistyötahojen edustus: Suomen Kuntaliitto, 

Kuntatyönantajat, tutkimuskunnat, Kuntien eläkevakuutus sekä liikenne- ja viestintämi-

nisteriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 

työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä ympäristöministeriö. Ohjelmassa 

tuotetut raportit kävivät läpi moniportaisen validointiprosessin ohjelmajohdon, projek-

tiryhmän ja asiantuntijaryhmien edustamien organisaatioiden toimesta. 

3.2.3 Aineistojen analyysi, reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen aineisto koostui hyvin erityyppisistä määrällisistä ja laadullisista osista ja 

edellytti erilaisten analyysitapojen yhdistämistä. Henkilöstökyselyn työelämän laatua 

koskevat viisi summamuuttujaa (ks. osajulkaisun I liite 10) olivat samoja kuin Kunta-

Suomi-2004-tutkimuksessa (Nakari 2004), mikä mahdollisti suuntaa-antavan ajallisen 

vertailun 1990-luvun ja 2010-luvun välillä. Summamuuttujat muodostettiin samoin pe-

riaattein ja niiden keskiarvosta saatiin työelämän laatua kokonaisuutena kuvaava sum-

mamuuttuja (QWL). Henkilöstökyselyn tuloksia käsiteltiin pääasiassa summamuuttujien 

                                                           
Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 23. Acta 242. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2830 
Meklin, P. & Pekola-Sjöblom, M. (toim.) (2013). Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Paras-ARTTU-
ohjelman tutkimuksia nro 29. Acta Plus. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. http://shop.kunnat.net/pro-
duct_details.php?p=2899 
Sandberg, S. (toim.) (2013). Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Paras-ARTTU-ohjelman tut-
kimuksia nro 30. Acta 251. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. http://shop.kunnat.net/product_de-
tails.php?p=2945 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2830
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sekä osiokohtaisten keskilukujen ja keskiarvovertailujen kautta. Analyysitasona toimivat 

sekä yksilö-, toimiala- että kuntataso. Osajulkaisussa II tarkasteltiin sosiaalisen pääoman 

ja eräiden työelämän laadun osaulottuvuuksien välisiä yhteyksiä regressioanalyysin kei-

noin (ks. luku 4.2.1). 

Selittävinä muuttujina käytettiin paitsi vastaajien taustamuuttujia myös erityisesti 

kuntatasoisia muuttujia kuten kolmiportaista Paras-uudistusluokitusta (kuntaliitos, yh-

teistyö, muu kehittäminen), kunnan kokoa ja väestönkasvua. (Ks. tarkemmin osajulkaisu 

I ja tulosluku 4.2.) 

Aineistoa käytettiin sekä faktanäkökulmasta (Alasuutari 1993) että tulkinnallisesta nä-

kökulmasta. Faktanäkökulmasta esimerkiksi työelämän laatua koskevat kyselyvastaukset 

otettiin faktoina siinä mielessä, että niiden toivottiin heijastavan todellisuutta vastausten 

takana. Faktanäkökulmaan liittyi olennaisesti yksittäisiin vastauksiin liittyvän totuuden 

vääristymisen hallinta. Toisaalta ”(t)ieto voi koskea informantteja itseään, tai heitä voi-

daan käyttää muun todellisuuden havainnoijina” (emt., 90). Kyselylomakkeisiin perus-

tuvaa tutkimusta Alasuutari (emt., 95) pitää tyypillisenä indikaattoritutkimuksena, jolla ta-

voitellaan epäsuorasti evidenssiä tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. Koska analyysi 

perustui vastausten tilastollisiin yhteyksiin, vastaajat eivät vastatessaan pystyneet kovin 

voimakkaasti manipuloimaan tutkimuksen tuloksia (emt., 100). Huomiota ei kiinnitetty 

esimerkiksi ilmaisun muotoon, tyyliin tai muihin mahdollisiin merkityksiin. Kuitenkin 

tutkimusprosessissa osoittautui, että arviointitutkimuksessa faktanäkökulma toimi vasta 

pohjana laadullisten johtopäätösten tekemiselle eli arviointitutkimukselliselle ”ongel-

manratkaisulle”.  

Kyselyaineiston eri vastaajaryhmien varianssia ei käsitelty tässä yhteenvetoluvussa 

juurikaan erikseen.  Varianssi tarjosi kiinnostavan vaihtoehtoisen lähestymistavan hen-

kilöstömuutoksiin ja -pysyvyyksiin, mutta vastausjakaumien osalta tyydyttiin siihen, mi-

ten osajulkaisussa I vaihtelua oli tarkasteltu. Tämän tutkimuksen painottumista keskilu-

kuihin ja -määriin voidaan perustella uudistuksen erillisvaikutuksen määrittämistavoit-

teella (ks. Diskussio). Varianssin ongelmana henkilöstötutkimuksessa oli, että se johti 

kohderyhmän sisäiseen vertailuun, jolloin arviointifunktio monimutkaistui ja käsitys uu-

distuksesta pirstaloitui ryhmäkohtaisesti. Tässä mielessä arviointitutkimus erosi sosiaali-

tieteellisestä tutkimuksesta: arviointitutkimuksen fokuksessa pyrittiin pitämään uudis-

tuksen ja henkilöstön välinen suhde kokonaistasolla, mikä osaltaan pakotti etsimään yh-

teisiä nimittäjiä etäämmältä ja eri abstraktiotasoilta. Keskimäärillä oli varianssia suurempi 

merkitys nimenomaan uudistuksen erillisvaikutuksen jäljittämisessä. 

Tässä tutkimuksessa sekä kysely- että dokumenttiaineistojen analyysissa kiinnitettiin 

huomiota siihen, mitä aineistot kertoivat kunta-alan toimijoiden sosiaalisesta todellisuu-
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desta. Kyse oli esimerkiksi sen tarkastelusta, olivatko jotkin oletetusti tärkeät teemat vai-

keasti vastattavia tai vaikeasti selvitettäviä kunta-alalla, ja tämän syiden pohtimisesta laa-

jemmassa kontekstissa. 

Toisaalta kysyttiin, millaisia toimintakulttuurisia eroja voitiin aineiston perusteella ha-

vaita. Tällöin kyse oli tavallaan fakta- ja tulkintanäkökulman yhdistämisestä: oletuksena 

oli informanttien ja strategianlaatijoiden vilpittömyys, mutta johtopäätökset koskettivat 

kyseiseen kuntakontekstiin kytkeytyvää tulkintamekanismia eivätkä pelkästään esimer-

kiksi työelämän laadun hyvyyttä tai huonoutta. 

Henkilöstöraporttien määrällistä tietoa henkilöstörakenteesta ja sen muutoksista kä-

siteltiin osajulkaisussa I osoittamaan suuntaa-antavia trendejä mutta pyrkimättä aineis-

ton ulkopuolisiin yleistyksiin. Henkilöstöraportteja ja kuntien strategiadokumentteja tyy-

piteltiin siitä näkökulmasta, miten vahvaa strategista henkilöstöjohtamista ne kulloises-

sakin kunnassa heijastivat. Osajulkaisussa III muodostettiin kyselyaineistosta henkilös-

töjohtamista kuvaavia summamuuttujia, ja näiden yhteyksiä analysoitiin työelämän laa-

dun ja strategioiden tyypittelyn välillä (tulosluku 4.2.4). Strategioiden tarkastelussa kiin-

nitettiin huomiota varsinkin siihen, miten pitkälle tavoitteita ja välitavoitteita oli eritelty 

– vai oliko kyse mainoslausetyyppisistä strategioista. 

Kyselyaineiston analyysissa hyödynnettiin myös muita tutkimuksia ja niiden tarjoa-

maa vertailutietoa, mikä vahvisti tulosten validiteettia. Tällaisia tutkimuksia olivat Nakari 

(2004) sekä ARTTU-tutkimusohjelman puitteissa julkaistut Sandberg (2012), joka sisälsi 

kuntien päätöksentekoilmapiiriin liittyviä kuntakohtaisia indikaattoreita, Kallio ym. 

(2011), joka sisälsi tutkimuskuntien taloudellisia tietoja sekä Pekola-Sjöblom (2011) si-

sältäen tutkimuskuntien asukkaiden palvelutyytyväisyystuloksia. Sandbergin (2012) tu-

loksia yhdistettiin henkilöstökyselyaineistoon kunnan luottamus- ja yhteistyöindeksiä 

laskettaessa. 

Osajulkaisussa II kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että kunta- ja toimiala-

kohtaiset keskiarvoerot olivat tarkasteluajanjaksolla suhteellisen pysyviä. Tämä viittasi 

kyselymittauksen hyvään reliabiliteettiin eli mittauksen pysyvyyteen huolimatta siitä, että 

kuntien ja toimialojen vastaajamäärät (ja vastaajat) olivat vaihtuvia. Samalla tulokset ker-

toivat myös validiteetista eli siitä, että mittaus kohdistui erottelukykyisesti työelämän il-

miöihin, jotka vaihtelivat toimialoittain ja jopa kunnittain. 

Autoetnografisen ja tulkinnallisen arviointiprosessin taustalla oli ajatus siitä, että vuo-

rovaikutuksessa sidosryhmien kanssa tutkimus tekee näkyväksi sellaisia toiminta- ja tie-

tokäytänteitä, jotka ovat olennaisia arviointipäätelmien kannalta. Osajulkaisussa IV ref-

lektoitiin sitä, millaiseen positioon arviointitutkimus asettuu tekstin välityksellä. Osajul-

kaisussa V taas tehtiin päätelmiä siitä, missä määrin uudistuksen vaikutus näkyi niissä 

toiminta- ja seurantakäytänteissä, joihin arviointitutkimuksen oli tukeuduttava omassa 
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aineistonkeruussaan. Nämä lähestymistavat täydensivät uudistuskokonaisuutta kuvaa-

vaa keskimäärätietoa toisenlaisen abstraktiotason havainnoilla. 

Autoetnografia lisäsi osaltaan tutkimuksen validiteettia, sillä siihen liittyi myös sen 

huomioiminen, millaisen vastaanoton tutkimuksen tulokset olivat saaneet arviointihank-

keen vuorovaikutusrakenteessa. Tiedon hyödyntämisestä joissakin tutkimuskunnissa 

saatiin palautetta arviointitutkimusprosessin yhteisissä tilaisuuksissa. Eräissä tapauksissa 

henkilöstön työelämän laadun parantumisen taustalla nähtiin olevan koulutukseen ja 

henkilöstön osallistamiseen liittyviä toimenpiteitä, mikä vahvisti käsitystä mittauksen va-

liditeetista. Toisaalta autoetnografialla oli tässä työssä ensisijaisesti kuvaava funktio, eli 

tarkoituksena oli kuvata arviointitutkimuksen toteutuskontekstin peruspiirteitä osana 

kokonaistutkimusta. 

Autoetnografiseen ja tulkinnalliseen tutkimusotteeseen liittyi toisaalta tutkimuksen 

reliabiliteettia ja validiteettia heikentäviä piirteitä. Lukijan voi olla vaikea seurata tutki-

mukseen liittyviä keskeisiä päättelyketjuja. Koska tutkimuksessa haluttiin hyödyntää laa-

jaa tutkimusprosessiin liittyvää informaalia kokemus- ja tietomateriaalia, oli käytännössä 

mahdotonta dokumentoida kaikkia päättelyketjun vaiheita. Tästä huolimatta katsottiin, 

että valitulla menetelmällä voitiin tuottaa mielenkiintoisia havaintoja tutkimuskohteesta 

(sekä arviointitutkimusprosessista itsestään että sen kohteesta). Tällä keinolla haluttiin 

myös argumentoida sen ajatuksen puolesta, että arviointitutkijan on tärkeää pyrkiä tuo-

maan esiin oma positionsa, vaikka ei voisikaan sitä tyhjentävästi selittää. 

Joidenkin kyselyaineistoon liittyvien mittareiden (työelämän laatu, sosiaalinen pää-

oma) välillä oli melko voimakasta autokorrelaatiota. Tämä selittyi näkökulmien limittäi-

syydellä niiden kohdistuessa työyhteisöihin ja esimiestyöhön. Arviointitarkoituksessa au-

tokorrelaatioilla ei ollut suurta merkitystä kuten ei varianssillakaan silloin, kun mittauksia 

käytettiin ensisijaisesti havainnollistamaan päätrendejä aineistossa. Sosiaalinen pääoma 

tuli lisäksi mittaristoon mukaan suoritettujen kyselyiden välissä tarkentamaan organisaa-

tioiden toimintakulttuurien roolia uudistuksen vaikutuksia välittävänä tekijänä. Sosiaali-

sen pääoman rooli osajulkaisussa II oli havainnollistaa yhteisötekijöiden suurempaa vai-

kutusta työelämän laadun osatekijöihin (sisäinen palkitsevuus, vaikutusmahdollisuudet) 

verrattuna rakenteellisiin tekijöihin. 

Paras-uudistusta koskevan arviointitutkimuksen validiteetti perustui ennen kaikkea 

monitahoarviointiin (esim. Herman & Renz 1997). Siinä olennaista oli katsoa, missä 

määrin eri aineistojen tuottamat havainnot uudistuksen ja henkilöstön välisestä suh-

teesta olivat samansuuntaisia tai erisuuntaisia. Samassa mielessä esimerkiksi kyselyaineis-

toon sisältyvien vinoutumien, vastauskadon ja kuntien erilaisuuden merkitys sulkeistui, 

kun rinnalla hyödynnettiin myös dokumentti- ja autoetnografista analyysia. Henkilöstö-
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vaikutuksia koskevien tulkintamekanismien taso tarjosi teoreettisen kiinnekohdan eri ha-

vaintojen kattavammalle selittämiselle. Autoetnografia puolestaan mahdollisti menetel-

mällisesti päätelmien tekemisen toisen tason tutkimusongelmasta eli arviointitutkimuk-

sen toteutuskontekstin ja näytön tuottamisprosessin limittyneisyydestä. Mahdollisim-

man kokonaisvaltaisella tutkimusaineiston ja -prosessin esittämisellä pyrittiin kuitenkin 

antamaan mahdollisuus seurata tutkijan päättelyketjua – ei niinkään ohjenuoran kuin 

huomioon ottamisen mielessä. 

Taulukossa 1. on esitetty yleiskatsaus kunkin osajulkaisun sisältöön, aineistoihin ja 

analyysimenetelmiin. 
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Taulukko 1. Tutkimuskohteet, keskeiset käsitteet, aineistot ja analyysimenetelmät julkaisukohtaisesti. 

 Tutkimuskohde ja käsitteet Kyselyt Dokumenttiaineistot Muut aineistot Analyysimenetelmät 

I Henkilöstö 
muutosten 
pyörteissä II  

- 40 kunnan opetus-, sosiaali- 
ja terveystoimen sekä yleis-
hallinnon henkilöstö; 
- työelämän laatu, uudistus-
osallisuus, sosiaalinen pää-
oma; 
- rakenteen muutokset 

- 2009 (N=3710, vas-
taus-% 60) ja 2011 
(N=4618, 52 %) 

- 20 kunnan henkilöstö-
raportit; 
- 34 kunnan kunta- ja 
henkilöstöstrategiat 

- kuntalaiskyselyn tulok-
set (Pekola-Sjöblom 
2011); 
- taloustutkimuksen tu-
lokset (Kallio ym. 2011) 

- laad. ja määr. analyy-
sin yhdist.; 
- jakaumien ja muutos-
ten erittely ja summa-
muuttujat 
- keskiarvovertailu  
- strategioiden tyypit-
tely 

II Stability and 
Change of the 
Quality of the 
Working 
Life… 

- 40 kuntaa 
- henkilöstön työelämän 
laatu, sosiaalinen pääoma, 
uudistusosallisuus  

- 2009 ja 2011  - vertailutulokset 1995, 
1999, 2003 (Nakari 2004) 

- kyselyaineiston edus-
tavuuden analyysi; 
- työelämän laadun 
keskiarvoanalyysi; 
- tilastolliset analyysit  

III Is the 
Measured 
Good Quality 
of the Work-
ing Life… 

- 40 kuntaa  
-  SHRM; osallisuus, uudis-
tuspotentiaali, sosiaalinen 
pääoma; 
- luottamusilmapiiri 

- 2011 - 34 kunnan kunta- ja 
henkilöstöstrategiat 

- kuntapäättäjäkyselyn 
tulokset (Sandberg 2012) 

- strategioiden laadulli-
nen tyypittely ja yhdis-
täminen indikaattorei-
hin; 
- keskiarvovertailu 

IV Reflexivity 
of Evaluation 
Research  

- ARTTU-arviointitutkimus 
tekstinä; 
- arviointitutkimuksen dilem-
mojen kommunikointi  

 - ARTTU-ohjelman ko-
koomaraportti; 

 

- tutkijan muistiinpanot 
ja havainnot 

- tekstuaalinen analyysi 
- autoetnografia  
 

V Työelämän 
muutosten so-
siaalinen ra-
kentuminen 

- Paras-uudistuksen muutos-
tulkinnat; 
- henkilöstön rooli; 
- uudistusosallisuus; 
- tavoitettavuus 

- 2011  - tutkimusprosessin ha-
vainnot; 
- tutkijan muistiinpanot 
ja havainnot 

- laadullinen analyysi 
- autoetnografia 
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3.3 Keskeiset arviointimittarit 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti Paras-uudistuksen henkilöstövaikutusten arvioinnissa 

käytetyt mittarit ja indikaattorit.  

Työelämän laatu 

Henkilöstövaikutusanalyysin ytimessä oli työelämän laadun kartoitus. Henkilöstöky-

selyn rungon muodostivat työelämän laadun viisi osaulottuvuutta, joita analysoitiin seu-

raavin summamuuttujin: a) vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, b) työyhteisön sisäi-

nen toimivuus, c) työn sisäinen palkitsevuus, d) ristiriitojen avoimet hallintatavat sekä e) 

esimiestyö. Työelämän laadun kokonaissummamuuttujaksi (QWL) muodostui näiden 

eri ulottuvuuksien keskiarvo. Summamuuttujien tarkemmat kysymysosiot on kuvattu 

osajulkaisun I liitteessä 10. 

Lisäksi vuonna 2011 kyselyssä oli mukana f) sosiaalinen pääoma ja sitä koskeva sum-

mamuuttuja. Kysymys- ja väiteosiot saivat arvoja Likert-asteikolla 1–5 (esim. 1=täysin 

eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa 

mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Summamuuttujat koostuivat 4–8 osiosta ja saivat kes-

kiarvon väliltä 1,0–5,0. Summamuuttujien alfakertoimet vaihtelivat välillä .79 ja .94. 

Työelämän laatua käsittelevissä tutkimuksissa vaikutusmahdollisuudet omaan työ-

hön ovat keskiössä työn autonomiaa tarkasteltaessa. Työyhteisön sisäinen toimivuus ku-

vaa työyhteisön jäsenten ja johdon keskinäisten suhteiden laatua. Työn sisäinen palkit-

sevuus kuvaa yksilön työlleen antamaa subjektiivista arvoa erotuksena työn ulkoisista 

motivaatiotekijöistä kuten palkkauksesta. Ristiriitojen avoimet hallintatavat kertovat 

siitä, missä määrin työyhteisössä kyetään käsittelemään ristiriitatilanteita. Esimiestyö ku-

vaa sitä, miten henkilöstö kokee esimiehen toiminnan.  

Sosiaalinen pääoma 

Vuonna 2011 toteutettuun kyselyyn lisättiin sosiaalisen pääoman ulottuvuus hyödyntäen 

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksessa käytettyä kysymyspatteristoa. Työyhteisön 

sosiaalinen pääoma tuo esiin eroja, jotka liittyvät uudistustyön epäviralliseen perustaan 

ja kytkeytyvät myös esimerkiksi terveyteen. Sosiaalista pääomaa on tutkittu laajasti ja se 

voidaan määritellä luottamuksen kulttuuriksi, tiedon kuluksi ja kommunikaatioksi 

(Ruuskanen 2001). 
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Käytetyn kysymyspatteriston taustalla olevan Oksasen (2009) määrittelyn mukaan 

sosiaalinen pääoma on monitahoinen sateenvarjokäsite, joka sisältää sosiaalisen kohee-

sion (yhteenkuuluvuuden), sosiaalisen tuen ja sosiaalisten verkostojen merkityksen. Ero-

tuksena sosiaalisesta koheesiosta sosiaalinen pääoma on nähtävä myös yhteisön ominai-

suutena, jota mitataan yleensä yksilön kautta tämän kokemana luottamuksena ja vasta-

vuoroisuutena. Samoin erotuksena sosiaalisista tukiverkostoista sosiaalinen pääoma ko-

rostaa pikemminkin sosiaalisia rakenteita eli kollektiivista ulottuvuutta. Sosiaalisen pää-

oman vaikutus esimerkiksi terveyteen nähdään täten välittyneemmin kuin suoran sosi-

aalisen tuen. (Emt., 17–18.) 

Sosiaalisen pääoman mittaamisesta ei vallitse kirjallisuudessa yksimielisyyttä. Luotta-

mus on joka tapauksessa sen keskeinen komponentti, jota koskevia kysymyksiä usein 

käytetään mittaamisessa; muita vastaavia ovat yhteenkuuluvuuden tunne ja vastavuoroi-

nen apu yhteisössä. Näiden yksittäisten kysymysten ongelmana on niiden vaikeus tavoit-

taa sosiaalisen pääoman moniulotteisuutta. Ratkaisuna on käytetty useista (8–143) kysy-

myksistä muodostuvia kysymyspatteristoja. Metodologisesti perusteltua on myös koh-

distaa tutkimus paitsi yksilötasolle myös yhteisö- ja valtiotasolle esimerkiksi väestönti-

heyttä tai ihmisjoukkojen käyttäytymistä koskevien objektiivisten indikaattoreiden 

avulla. (Emt. 20.) Sosiaalisen pääoman analysoinnissa on myös erotettu erilaisia tiloja. 

Kontekstuaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia, jotka ympäristöllä (places) on 

ihmisiin, ja kompositionaalisilla ihmisten vaikutuksia ympäristöön (emt., 21).  

Ratkaisematta on, miten sosiaalista pääomaa voidaan mitata teoreettisesti johdonmu-

kaisella tavalla. Lisäksi näyttää, että käsitettä on venytetty niin paljon, että sen selitys-

voima on alkanut huveta. Oksanen (emt.) suunnitteli systemaattisen kirjallisuuskatsauk-

sen perusteella lyhyen sosiaalisen pääoman kysymyspatteriston nimenomaan työkon-

tekstia varten. Keskeisenä lähtökohtana oli ajatus sosioekonomisten erojen näkymisestä 

sosiaalisen pääoman tason vaihtelussa. Oksanen päätyi kahdeksaan yksittäiseen kysy-

mysosioon, jotka koskivat työntekijöitä ja yhteisöllisiä toimintapiirteitä. (Emt., 20–21.) 

 

Taulukko 2. Sosiaalinen pääoma Paras-ARTTU-tutkimuksen henkilöstökyselyssä (alfa=.89). 

K2413 Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti (Oksasen osio 6) 
K2414 Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia (osio 7) 
K2415 Esimieheeni voi luottaa (osio 8) 
K2501 Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa (osio 1) 
K2502 Asenteemme on ”Toimimme yhdessä” (osio 2) 
K2503 Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty (osio 3) 
K2504 Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita (osio 4) 
K2505 Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät 
             parannusehdotukset (osio 5) 
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Taulukossa 2. sosiaalisen pääoman kognitiivista komponenttia koskivat Oksasen jär-

jestyksen mukaan osiot 2, 3 ja 8: yhteiset arvot, asenteet sekä luottamuksen ja vastavuo-

roisuuden normit työyhteisössä. Osiot 1, 4, 5, 6 ja 7 koskivat rakenteellisia komponent-

teja, jotka liittyivät kollektiivisiin käytäntöihin työpaikan eri suhteissa ja verkostoissa. 

Kysymykset asetettiin väitteiden muotoon käyttäen 5-kohtaista Likert-asteikkoa (1=täy-

sin eri mieltä / erittäin vähän, 5=täysin samaa mieltä / erittäin paljon). (Emt, 51.) 

Oksasen tutkimuksessa useat mittaukset näyttivät tukevan operationalisoinnin toimi-

vuutta: ilmivaliditeetti (face validity), käsitevaliditeetti (construct validity) sekä ulkoinen 

validiteetti (criterion validity) osoittautuivat vahvoiksi (emt., 82). Tuon tutkimuksen tu-

losten perusteella näin mitattu sosiaalinen pääoma oli yhteydessä työntekijöiden tervey-

teen ja vahvisti täten teoreettisia oletuksia (emt., 85). 

Koulutus, kiire ja eläkeajatukset 

Henkilöstön työelämän laadun lisäksi kyselyssä esitettiin väitteitä, jotka koskivat pääsyä 

koulutukseen, koettua työntekijöiden määrän riittävyyttä työtehtäviin nähden, työn ras-

kautta ja eläkeajatuksia. Jatkuva osaamisen kehittäminen sekä erityisesti hoitoalalla työn 

oikea mitoitus ovat tärkeitä keinoja, joilla edistetään työntekijöiden jaksamista ja työhy-

vinvointia. Eläkeajatukset puolestaan liittyvät kunta-alan henkilöstön ikääntymisen ja 

eläkkeelle siirtymisen problematiikkaan. Kutakin näistä tarkasteltiin kunta- ja toimiala-

luokittain sekä ajallisten muutosten kannalta. 

Osallistuminen uudistuksen suunnitteluun 

Paras-uudistuksen toimeenpanon suunnitteluvaiheen arvioinnissa (Stenvall ym. 2008b) 

kiinnitettiin huomiota uudistuksen selkeyteen ja eri osapuolten osallistumiseen suunnit-

teluprosessiin. Kirjoittajien lähtökohtana oli voimakas muutosjohtajuus, jonka päähuo-

mio oli alkuvaiheessa kiinnittynyt kunnan kumppanuuksien rakentamiseen ja verkos-

toissa toimimiseen. Palveluiden rakentamisen vaiheessa puolestaan edellytettiin syner-

gistä ja strategista ajattelua, joka pohjautui luottamukseen. Asiantuntijavaltaisella kunta-

alalla myös henkilöstön osallistuminen muutokseen oli keskeistä esimerkiksi kehittämis-

tarpeiden tunnistamisessa. Stenvall ym. (2008b) totesivat, että 

”(k)unta- ja palvelurakenneuudistuksessa toimeenpanon valmistelun or-
ganisointi on ollut paljolti paikallista. Esimerkiksi kysymys siitä, kuinka 
keskeinen luottamushenkilöiden tai viranomaisten rooli on valmistelussa 
ollut, on vaihdellut kuntien välillä. Henkilöstöä on ollut vähemmän mu-
kana uudistuksen valmistelussa, eikä kuntalaistenkaan mukanaololle ole 
löytynyt luontevia kanavia.” (Emt., 99.) 
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Henkilöstön osallistumista selvitettiin kyselyssä hyvin tarkasti 15 väiteosiolla, jotka 

koskivat niin suoraa vaikuttamista suunnitteluprosessiin kuin työyhteisön sitoutumista, 

tiedotusta ja konkreettisia toimenpiteitäkin. Tutkimuksessa myös selvitettiin osallisuu-

den muutosta kahden kyselyajankohdan välillä, eli miten uudistuksen eteneminen pi-

demmälle vaikutti tuloksiin. 

Henkilöstörakenteen muutokset 

Tutkimuskunnista kerättiin julkisia henkilöstöraportteja tai -kertomuksia, joita käytettiin 

vaikutusanalyysin tausta-aineistona. Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen (KT 

2004) mukaan kuntien tuli seurata muun muassa henkilöstönsä rakennetta, työpanosta, 

osaamista, työhyvinvointia ja kehittämistarpeita vuosittaisella raportilla. Henkilöstöra-

portointia voidaan käyttää strategisen suunnittelun välineenä esimerkiksi rekrytoinnissa 

ja osaamisen kehittämisessä. 

Henkilöstöraporttien kautta voitiin selvittää henkilöstön määrällisiä muutostrendejä 

Paras-uudistuksen aikana. Koska kaikista, erityisesti pienistä kunnista, sellaisia tietoja ei 

ollut saatavilla ja tiedot olivat sisällöltään ja laadultaan erityyppisiä, hyödynnettiin niitä 

näytteenomaisesti kuvaamaan keskeisimpien tunnuslukujen muutoksia. Analyysi koh-

distui 20 kunnan henkilöstöraportteihin ja niiden muutoksiin vuosina 2005 (ennen Pa-

ras-uudistusta), 2007 (uudistuksen käynnistymisvaiheessa) ja 2009/2010. 

Strateginen henkilöstöjohtaminen 

Lisäksi analysoitiin laadullisesti 34 tutkimuskunnan kunta- ja henkilöstöstrategioita ja 

luokiteltiin tutkimuskunnat strategisen henkilöstöjohtamisen tyyppeihin. Kuntien stra-

tegisen henkilöstöjohtamisen tyypin yhteyksiä tarkasteltiin kuntatasolla suhteessa henki-

löstön työelämän laatuun, kehittämisosallisuuteen, uudistumispotentiaaliin sekä luotta-

mus- ja yhteistyökykyindeksiin.  

Kuntastrategioissa kuvattiin tyypillisesti kunnan vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä 

sekä uhkia ja haasteita. Tutkimuksen kannalta keskeisiä olivat henkilöstön rooli kunnan 

elinvoimatekijänä tai voimavarana sekä kytkennät henkilöstön osaamisen tai henkilös-

törakenteen sekä kuntatasoisten kehityspiirteiden välillä. 

Henkilöstöstrategiat koostuivat henkilöstöjohtamisen painopistealueista, tulevaisuu-

den tavoitteista ja keskeisistä työnantajapoliittisista periaatteista ja toimenpiteistä. Tässä 

tutkimuksessa huomiota kiinnitettiin siihen, millä tavalla henkilöstöstrategia kytkeytyi 

kuntastrategiaan ja kunnallisten tavoitteiden palvelukseen tai kehykseen rakenteellisessa 

muutoksessa. 
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Henkilöstön osallisuutta kehittämiseen kuvattiin kuntakohtaisella indeksillä, joka laskettiin 

yksilövastausten keskiarvona seitsemästä kysymysosiosta ja joka sai kunnittain arvoja 

väliltä 1–3. Kysymykset koskivat muun muassa vaikutusmahdollisuuksia työn tavoittei-

siin, tiedon saantia työn muutoksista sekä koettuja osallistumismahdollisuuksia kehittä-

miseen. 

Henkilöstön uudistumispotentiaalia kuvattiin 10 kysymysosiosta lasketun summamuuttu-

jan kuntakohtaisella keskiarvolla. Osiot koskivat esimerkiksi tiedonkulkua työpaikalla, 

myönteistä suhtautumista muutoksiin työpaikalla, ammatillisia koulutusmahdollisuuksia 

sekä työn kehittävyyttä. Tämä indeksi vaihteli kunnittain välillä 1–3. 

Kunnan luottamus- ja yhteistyöindeksi laskettiin yhdistämällä henkilöstökyselyn ja 

ARTTU-tutkimusohjelmassa toteutetun kuntapäättäjäkyselyn (Sandberg 2013) tietoja. 

Henkilöstökyselystä laskettiin edellisten muuttujien tapaan keskiarvo kahdeksaa sosiaa-

lista pääomaa koskevasta muuttujasta, jotka koskivat esimerkiksi esimiehen huolehtivai-

suutta, luottamusta esimiestä kohtaan ja yhteistyöhenkeä. Tämä arvo yhdistettiin kunta-

päättäjäkyselyn perusteella tehtyyn, kunnan sisäistä ja ulkoista yhteistyöilmapiiriä koske-

vaan kategorisointiin, joka oli koodattuna kolmeen luokkaan: ristiriitainen, osin yhteis-

työmäinen, yhteistyömäinen ilmapiiri. Tämä arvo vaihteli kunnittain välillä 2–66. 

Kuntien strategisen henkilöstöjohtamisen tyyppi määriteltiin sen suhteen, millä tavalla hen-

kilöstö oli esillä kuntastrategiassa ja kuntastrateginen aspekti henkilöstöstrategiassa. 

Luokittelu oli kolmiportainen: a) yhteydet vähäisiä, b) yhteydet pintapuolisia ja c) yhtey-

det tiiviit / luontevat. Viimemainitulla tarkoitettiin esimerkiksi sitä, että kuntastrategiassa 

henkilöstö nähtiin kunnan strategisena voimavarana pyrittäessä kehittämään parempia 

palveluja. Pintapuolisilla yhteyksillä tarkoitettiin sitä, että strategioissa viitattiin kyllä toi-

siinsa, mutta viittausten sisältö oli hyvin niukka. 

 
  

                                                           
6 Alkuperäisjulkaisussa vaihteluvälinä on virheellisesti mainittu 1–6. Ks. tarkemmin indikaattorien 
muodostamisesta osajulkaisun III liite. 



 

55 
 

4. TULOKSET 

4.1 Arviointitutkimuksen asema ja sosiaalinen konteksti 

Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, arviointitutkimuksella on oma pragmaattinen ja 

sosiaalinen ulottuvuutensa. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus, että arviointi-

tutkimus ei voi täysin irtautua erilaisista kytkennöistä ja intresseistä, mutta tutkimusra-

portoinnissa voidaan kuitenkin tehdä näkyväksi arviointitiedon syntykontekstia ja sosi-

aalisia ehtoja. Tämä luku perustuu keskeisesti osajulkaisuun IV, ja siinä hyödynnetään 

autoetnografista lähestymistapaa (ks. luvut 3.2.2 ja 3.2.3) tutkimuksen toteutuskonteks-

tin näkyväksi tekemiseksi. 

Tutkimuskysymys oli, millä tavalla vuosina 2008–2012 toteutettu Paras-hankkeen 

ARTTU-arviointitutkimus asemoitui suhteessa sidosryhmiin sekä millaisessa sosiaali-

sessa rakenteessa se toteutui. Tutkimusohjelman sosiaalisessa rakenteessa jouduttiin rat-

kaisemaan kysymys ohjelman koheesiosta eli siitä, millä tavalla monitieteiset tutkimus-

ryhmät ja keskeiset vaikuttajatahot kykenivät rakentamaan pitkäjänteisen vuorovaiku-

tusprosessin sisältäen huomattavan määrän tapaamisia, tutkimusraportteja sekä yhteisiä 

ja yhteismitallisia tekstejä. 

Ne tulokset, jotka saivat muotonsa tutkimusraporteissa, tukeutuivat olennaisesti nii-

hin keskusteluihin ja sosiaaliseen rakenteeseen, jotka arviointiohjelma mahdollisti. Tut-

kijan kannalta tämä toimintakonteksti oli erittäin tärkeä informaalin oppimisen lähde. 

Tutkijat esittelivät työtään sen eri vaiheissa ja saivat jatkuvaa palautetta osionsa mene-

telmiin ja raporttiteksteihin sekä tieteellisiltä asiantuntijoilta että kuntatoimijoilta. Arvi-

ointiin kohdistui konkreettisia odotuksia niin kunta- kuin valtakunnalliseltakin tasolta 

sekä epäsuorasti laajemmalta yleisöltä, kuntalaisilta.  

Analyysi eteni seuraavasti: Paras-uudistuksen arviointitutkimusprosessin aikana käy-

tiin neuvottelua7 tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista. Tällainen menettelytapa koski 

kaikkia kahdeksaa tutkimusosoita ja niissä pyrittiin yhdenmukaisiin toimintatapoihin. 

Tapaamisista tehtiin useita muistioita ja tutkijan omia muistiinpanoja. Näiden perusteella 

                                                           
7 ”Äänivaltaisia” osapuolia arviointitutkimusohjelmassa olivat Suomen Kuntaliitto, Kuntatyönanta-

jat, tutkimuskunnat, Kuntien eläkevakuutus, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainmi-
nisteriö sekä ympäristöministeriö. 
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nostettiin esiin tutkijan omaan tulkintaan perustuvia tutkimusohjelman haasteita ja on-

nistumisen edellytyksiä. 

4.1.1 Taustadokumenteista toteutuneeseen vuorovaikutusrakenteeseen 

Erilaiset odotukset oli tietoisesti otettu huomioi tutkimusohjelman suunnitteluvai-

heessa, joka käsitti mm. eri rahoittaja- ja tutkimustahojen kanssa käydyt yhteistyö- ja 

rahoitusneuvottelut, erilaiset informaatiotilaisuudet sekä (tutkimus)kuntavalinnat (Pe-

kola-Sjöblom 2013, 1). Arviointiohjelman tavoitteeksi oli asetettu, että 

”(a)rviointitutkimusohjelmassa on tarkoitus paitsi välittää tutkimustietoa 
myös ylläpitää ja vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön, erityi-
sesti poliittisten päätöksentekijöiden välillä sekä kunnissa että yleisem-
mällä tasolla. Arviointitutkimusohjelma tuottaa myös käytännön hyötyä 
kunnille, erityisesti tutkimusohjelmassa oleville tutkimuskunnille.” (Emt.) 

Tämä on kokonaisvaltaisuudessaan arviointitutkimusten valtavirrasta poikkeava läh-

tökohta, joka pohjautuu tiettyyn kunta-alan kehittämis- ja tutkimusperinteeseen, ja se 

johti varsin kunnianhimoiseen ja kattavaan arviointikokonaisuuteen. On selvää, että tii-

viissä ministeriöiden ja rahoittajatahojen ohjauksessa sekä tutkimuksen läpinäkyvyydestä 

huolehdittaessa monin mediatiedottein tarvittiin tiettyä konsensushakuisuutta tutkijoi-

den ja ohjausryhmän välillä. Tässä mielessä koordinoiva Kuntaliitto huolehti vuorovai-

kutuksen keinoin siitä, että arvioinnin peruspiirteistä, kohteesta, käsitteistä ja tuloksista 

vallitsi yhteinen käsitys. Millään tavalla prosessin aikana ei ollut havaittavissa, että koko-

naiskysymyksenasetteluista ja näkökulmista olisi syntynyt voimakkaita erimielisyyksiä, 

mikä voidaan tulkita onnistuneen koordinaation ansioksi. Keskustelua käytiin paikoin 

vilkkaastikin, mutta esimerkiksi eri tutkimusmoduulit tulivat samalla painoarvolla esiin, 

ja keskusteluissa noudatettiin tasa-arvoisen keskustelun periaatetta. Erityisesti kokonai-

suutta analysoivat raportit perustuivat eri tutkimusryhmien väliseen yhteistyöhön. 

Toisaalta yksittäisissä kysymyksissä voidaan katsoa, että tutkimusprosessiin liittyvät 

ristiriitaisuudet jäivät konsensushakuisuudelle alisteisiksi ja yksittäisten tutkimusryhmien 

ratkaistaviksi. Tutkijan selviytymisen näkökulmasta oli täten tärkeää hahmottaa oma 

roolinsa laajassa kokonaisuudessa ja olla kuormittamatta ohjelmajohtoa liiaksi esimer-

kiksi oman aihepiirinsä metodologisilla ongelmilla. 

Toiseksi ohjelmanäkökulmasta tärkeää oli kattaa koko tutkimuskohde eli 40 kuntaa, 

vaikka joistakin arviointitutkimuksen kannalta kiinnostavista osa-alueista oli tällöin tin-

gittävä. Kolmanneksi tehtävän- ja tavoitteenasettelu oli vaativa, koska siinä yhdistyi sekä 
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formatiivisen (kuvailevan) että summatiivisen (tuloksiin kohdistuvan) arviointitutkimuk-

sen piirteitä. On vaikea arvioida, missä määrin ARTTU kokonaisuutena onnistui näiden 

eri puolien yhdistämisessä. Kokemus tehtävän ristiriidoista oli eri ryhmien jakama. Tut-

kimusprosessi oli sangen intensiivinen ja tutkimusryhmissä tapahtui jonkin verran tut-

kijavaihdoksia hankkeen aikana. 

Kokonaisohjelmaa johtavan ohjausryhmän lisäksi kutakin tutkimusmoduulia ohjasi 

poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmänsä. Vuonna 2011 henkilöstötutkimuksen asian-

tuntijaryhmä kokoontui kolme kertaa ja vuonna 2012 kerran. Tämän lisäksi asiantunti-

jaryhmän jäsenet lukivat kaikki tutkimusraportit ja kommentoivat niitä myös muulloin. 

Kaikkia tutkimusmoduuleita käsiteltiin projektiryhmän työseminaareissa, joita sekä 

vuonna 2011 että 2012 pidettiin viisi kertaa. ARTTU-ohjelman kokonaisuutta ohjaava 

ohjausryhmä, jossa oli mukana myös tutkimukseen osallistuvien yliopistojen edustus, 

pidettiin kolme kertaa vuonna 2011 ja kaksi kertaa vuonna 2012. Tutkijat osallistuivat 

myös Kuntamarkkinoille kerran vuonna 2011 ja kerran vuonna 2012. Näissä järjestettiin 

tutkijoiden paneelikeskustelu. Kunkin raporttijulkistuksen yhteydessä julkaistiin media-

tiedote. 

ARTTU-ohjelman järjestämien seminaarien (ks. liite 1) ohjelmarunkojen (Pekola-

Sjöblom 2013) perusteella voidaan puhua tulkinnan ja reflektion tilasta, jonka arviointi-

tutkimusohjelma loi kuntien ja keskushallinnon välitilaan. Välittävinä toimijoina tässä 

toimivat paitsi tutkijat myös kuntien toimijat, jotka peilasivat yhteisesti omia kokemuk-

siaan ARTTU-tutkimuksen tuloksiin.  

4.1.2 Sidosryhmävuorovaikutuksesta jaettuun vastuuseen 

Tindale ja Posavac (2011) erottavat toisaalta osapuolten luottamuksen ja motivaation suh-

teessa arviointiin. Näiden saavuttamiseksi arviointitutkijan on kyettävä toimimaan lä-

pinäkyvästi, huomioimaan ryhmädynamiikan piirteitä sekä välttämään vastakkainasette-

lua arvioijan ja sidosryhmäedustajien välillä. (Emt.) 

ARTTU-ohjelman sidosryhmävuorovaikutuksessa oli tärkeää, että eri osapuolet tuli-

vat riittävästi osallisiksi arviointiprosessista. Tällöin myös arvioinnin johtopäätökset ym-

märrettiin paremmin8. Hyvän vuorovaikutuksen hyöty oli molemminpuolista: sidosryh-

mien edustajat toimivat ensiarvoisen tärkeänä informaation lähteenä arvioijalle.  

                                                           
8 Tyypillisesti eri tutkimusmoduulien arviointitulokset osoittivat osittaisonnistumista:”Paras-hank-
keen tavoitteet täyttyivät osittain. Hanke uudisti ja kehitti sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita, 
arvioivat tutkijat.” (Kuntalehti 2013.) 
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Paras-uudistus ja sen arviointi olivat keskushallinnon selkeästi alullepanemia eivätkä 

varsinaisesti kiinni yksittäisen arviointitutkijan ”myyntitaidosta”. Toisaalta arviointi kui-

tenkin asetti eri sidosryhmät ministeriöistä, työntekijä- ja työnantajaosapuolet sekä kun-

tatoimijat kriittiseen asemaan: oli tärkeää, että arviointitutkijoihin luotettaisiin eivätkä 

sidosryhmien edustajat tuntisi itseään arvioinnin tai sen tulosten takia uhatuksi. 

ARTTU-ohjelman vuorovaikutusrakenne huolehti jo sellaisenaan valtaosasta näistä 

potentiaalisista vuorovaikutusongelmista. Yksittäisen arviointitutkijan ei tarvinnut jatku-

vasti kiinnittää huomiota esimerkiksi ohjausryhmän kokoonpanoon ja yksittäisten hen-

kilöiden rooliin. Tässä mielessä tilanne muistutti enemmän tutkimus- kuin arviointitut-

kimusprojektia. Yhteistyöstä ja -toiminnallisuudesta oli huolehdittu rakenteellisella ta-

valla siten, että jatkuvat tilaisuudet ja raportoinnit osallistivat relevantit päätöksentekijät 

ja sidosryhmien edustajat tiiviiseen yhteistyöprosessiin. Tässä kokonaisuudessa arvioin-

tiohjelma ja sen tutkijat olivat tavallaan vahvoilla, sillä sidosryhmien mahdollinen kriit-

tinen suhtautuminen johonkin arviointitutkimuksen seikkaan olisi heijastunut kokonai-

seen joukkoon tutkimusmoduuleita ja tutkijoita eikä yksittäiseen tutkijaan. Samalla oh-

jelmakokonaisuus aikatauluineen olisi vaarantunut, mikä ei olisi näyttänyt hyvältä min-

kään tuohon kokonaisuuteen osallistetun tahon näkökulmasta. Luottamuksen ja moti-

vaation lisäksi voitaneen puhua jaetusta vastuusta arviointitutkimusohjelman läpivien-

nistä. Tutkimuksen riippumattomuus päätöksentekijöistä myös paradoksaalisesti vah-

vistui juuri vuorovaikutusrakenteen ansiosta. 

4.1.3 Arviointitutkimuksen refleksiivisyys 

Seuraavaksi tehdään tulkinta ARTTU-ohjelmakontekstin tutkijalta edellyttämästä orien-

taatiosta. Tiivis ohjelmallinen yhteistyö toimi siis eräänlaisena arviointitutkijoiden sosia-

lisaatioprosessina, johon kuului keskustelua ja sidosryhmien kuuntelemista. Tutkimus-

ohjelman vuorovaikutusrakenne huolehti pitkälti sidosryhmien motivoinnista ja luotta-

muksen synnystä sekä tulosten levittämisestä jo arviointiprosessin aikana. Mutta mil-

laista orientaatiota ohjelmakonteksti edellytti vastavuoroisesti arviointitutkijoilta? 

Tätä kysymystä lähestyttiin tutkimuksessa evaluaatiokompetenssin näkökulmasta. 

Tutkijoiden ja heidän edustamiensa yliopistollisten organisaatioiden tuli huolehtia vai-

kuttavuuden asianmukaisesta analysoinnista annetut reunaehdot huomioiden. Tällaisia 

reunaehtoja olivat jotakuinkin yhdenmukainen raportointityyli, arviointitulosten kansan-

tajuistaminen sekä arviointitutkimuksellisten perusdilemmojen (riittävä) ratkaiseminen. 
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Käytyjen keskustelujen perusteella Paras-arvioinnin keskeiset dilemmat liittyivät vai-

kuttavuuskysymykseen9 seuraavasti: 

 

1) uudistus tulkitaan paikallisesti 

2) uudistus on monitulkintainen ja täten epämääräinen 

3) uudistuksen luonne tai merkitys voi muuttua kesken arvioinnin, mikäli   

          kuntarakenne muuttuu tai muuten tilanne sitä edellyttää10. 

Tutkimusraporttien yhteisen esipuheen (Meklin & Pekola-Sjöblom 2010) mukaan 

”kuntaliitokset, yhteistyöalueet tai kaupunkiseutukunnat eivät sinänsä tuota odotettuja 

hyötyjä”, vaan arvioinnissa on kyse sen tutkimisesta, ”miten paikalliset viranomaiset 

ovat hyödyntäneet näitä rakenteellisia uudistuksia palveluiden järjestämisessään”. Esi-

puheessa todettiin myös, että vaikka rakenteellisia uudistustyyppejä pyrittiinkin hyödyn-

tämään kuntien vertailun lähtökohtana, ne olivat alttiita muutoksille tutkimusprosessin 

aikana. Uudistuksen monitulkinnallisuus ilmeni seuraavassa sitaatissa: 

“Tutkimusohjelman edetessä tutkijat huomasivat, että kuntien toimin-
taan liittyy monia uudistuksen tavoitteita estäviä tai edistäviä tekijöitä. Sa-
malla kun ARTTU-ohjelman päämääränä on selvittää Paras-uudistuksen 
vaikutuksia niin pitkälle kuin mahdollista, ensisijainen tavoite on kuiten-
kin vastata yleisempiin kysymyksiin kuten mitä päätöksiä ja toimenpiteitä 
kuntaviranomaiset ovat tehneet Paras-uudistuksen aikana.” (Emt.) 

Arviointitutkimusten perushaasteena on selvittää a) mitä vaikutuksia interventio on 

saanut aikaan (evaluaatiokysymys) ja b) missä määrin vaikutukset riippuvat interventi-

osta (kokeellinen kysymys) (Lindqvist 2005, 15). Voidakseen vastata näihin kysymyksiin 

olisi interventio voitava määritellä tarkasti ja sen olisi oltava pysyvä sekä riippumaton 

erilaisista tulkinnoista. Koska tosiasiassa näin ei aina voida tehdä, perustuu arviointitut-

kimus erilaisiin menetelmiin, joilla arvioinnin validisuutta pyritään parantamaan. 

Arviointitutkimuksen validiteetin keskeinen parantamisen keino on useiden eri in-

formaatiolähteiden ja analyysitapojen yhdistäminen, triangulaatio. Moninäkökulmaisuus 

ei kuitenkaan poista vaan ainoastaan vähentää arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Tarvitaan myös laadullista tulkintaa ja päättelyä sekä erilaisten näkökulmien tietoista et-

simistä. 

                                                           
9 Vaikuttavuus määriteltiin luvussa 1.1 seuraavasti:”Vaikuttavuus = yleisemmät tai laajemmat vaiku-

tukset ja niiden suhde tehtyihin panostuksiin”; tässä tutkimuksessa kuntarakenneuudistus määriteltiin 
kaksi- tai kolmeluokkaisesti. 

10 Esimerkiksi kaupunkiseutukuntien kategoria yhdistettiin muihin kuntiin kesken tutkimusprosessin. 
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ARTTU-ohjelmakokonaisuuden yhteisen esipuhetekstin tarkastelu antoi aineksia 

pohtia sitä, missä määrin arvioinnin dilemmojen ja epävarmuustekijöiden käsitteleminen 

oli olennainen osa arviointitutkijan kompetenssia. Kuvatussa vuorovaikutteisessa ja oh-

jatussa arviointiohjelmakontekstissa toteutui logiikka, joka poikkesi olennaisesti näytön 

(evidence) pätevyyttä korostavasta keskustelusta (ks. Donaldson ym. 2009). ARTTU-

logiikkaa kutsuttiin osajulkaisussa IV arviointitutkimuksen refleksiivisyydeksi11, jossa vai-

kuttavuuteen liittyvä problematiikka tulee osaksi tutkimuksen viestinnän retoriikkaa. 

“Kun realistinen arviointitutkimussuuntaus ehdottaa, että meidän tulisi 
tutkia sosiaalisten kontekstien kerrostumia ja keskinäissuhteita perusteel-
lisesti, minä puolestani ehdotan, että arviointitutkimuksen tulisi kommu-
nikoida tämä suhteellisuus arviointikontekstiin sopivalla tavalla.” (Joki-
nen 2012, 55, suomennettuna.) 

Kun ARTTU-raporttien esipuhetekstissä ilmaistaan edellä kuvatut arviointidilem-

mat, kyse ei ole vain niiden toteamisesta vaan siitä, että arviointi samalla asemoidaan 

diskursiivisesti suhteessa arvioinnin tehtävään ja sidosryhmiin. Kun esipuheessa halu-

taan korostaa kuntien tulkintoja, toimenpiteitä ja Paras-luokituksen epämääräisyyttä, 

viestitään samalla laajemmalle yleisölle, että arviointitutkimus kunnioittaa kuntia ja nii-

den toimijuutta. Arviointitutkimuksen rooliksi ei tällöin muodostu tietää tai määritellä 

ulkoapäin vaan pikemminkin auttaa kuntia Paras-uudistuksessa. Apu muodostuu siitä, 

että tutkimus tuottaa tietoa kuntien omien johtopäätösten tekemistä varten. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ARTTU-tutkimusohjelma toimi laajan vuoro-

puhelun alustana kunta-alalla. Siinä oli tasa-arvoisuuden, dialogisuuden ja laajan sidos-

ryhmäkonsensuksen tavoittelun elementtejä. Ohjelmassa hyödynnettiin refleksiivisyy-

den, kansantajuistamisen sekä osallistamisen keinoja yhdistettynä pitkäjänteiseen valmis-

teluun ja vertikaalisten suhteiden hallintaan suhteessa päätöksentekijöihin. ARTTU-oh-

jelma perustui kuntatutkimuksen ja -kehittämisen alueella aiemmissa hankkeissa raken-

nettuun sosiaaliseen pääomaan, ja keskeiseksi kysymykseksi muodostui, kyetäänkö hal-

linnon kehittämisen ja arvioinnin haasteisiin vastaamaan myös jatkossa tällaista sosiaa-

lista pääomaa hyödyntämällä. 

                                                           
11 Refleksiivisyydellä tarkoitetaan ryhmän jäsenten tietoisuutta ja vastuullisuutta omasta vaikutuksesta 
vuorovaikutuksen kulkuun. (Hedman 2016, 12.) 
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4.2  Paras-uudistuksen henkilöstövaikutukset 

Tämä luku koskee Paras-arvioinnin sisältöä eli uudistuksen toteutumista henkilöstön 

kannalta. Seuraavassa esitetään yhteenveto arvioinnin tarkastelunäkökulmista ja tulok-

sista. Tulokset perustuvat osajulkaisuihin I, II ja III. 

Henkilöstökyselyyn ja kuntien dokumenttiaineistoon perustuvia tuloksia tarkasteltiin 

suhteessa kunnan Paras-luokitukseen (liitoskunta, syvenevän yhteistyön kunta tai muu 

kunta), mikä toimi arvioinnin perustana. Keskeinen indikaattori oli henkilöstön työelä-

män laatu ja siinä tapahtuneet muutokset. Työelämän laadun ulottuvuuksiin vaikuttavia 

tekijöitä kontrolloitiin regressioanalyysilla. Kuntien strateginen henkilöstöjohtaminen 

tyypiteltiin kolmeen luokkaan sen mukaan, oliko kunnan kuntastrategian ja henkilöstö-

strategian välinen yhteys puuttuva, muodollinen vai luonteva, ja sen yhteyksiä työelämän 

laatuun tarkasteltiin uudistustyypeittäin keskiarvotasolla. Kuten edellä mainittiin, Ala-

suutarin (1993, 90) termein kyse on ilmiön tarkastelemisesta faktanäkökulmasta, tai tar-

kemmin sanottuna indikaattorinäkökulmasta. 

4.2.1 Uudistustyypin yhteys työelämän laatuun (QWL) 

Uudistuksen eli kolmiluokkaisen Paras-muuttujan yhteyttä työelämän laatuun tarkastel-

tiin yksilöaineistossa ryhmäkeskiarvojen avulla. Yhteys oli vuonna 2009 tilastollisesti lie-

västi merkitsevä (t-testi p<0.05) siten, että liitoskuntien QWL-keskiarvo oli korkein ja 

yhteistyökuntien matalin. Vuonna 2011 tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei ollut 

(p>0.05) ja yhteistyökuntien keskiarvo nousi muiden kuntien edelle.  

Ryhmäkeskiarvoja tarkastelemalla työelämän laatu näyttäytyi siis uudistuskunnissa 

hieman parempana kuin muissa kunnissa vuonna 2011 (taulukko 3). Myös yksittäistar-

kastelussa uudistuskuntien työelämän laatu näytti paremmalta tai parantuneelta useam-

min kuin ei-uudistuskuntien (kuvio 6).  Tämä saattoi johtua siitä, että uudistuksen myötä 

henkilöstöön ja sen kehittämiseen oli kiinnitetty enemmän huomiota. Myös kuntien ko-

konaisuudessaan hieman lisääntyneet panostukset esimieskoulutukseen saattoivat hei-

jastua työelämän laatuun. Vuosien 2009 ja 2011 välillä tapahtunut työelämän laadun lievä 

kokonaisparantuminen selittyi lähinnä juuri esimiestyöulottuvuuden paranemisella.  
 

Taulukko 3. Työelämän kokonaislaatu (QWL) Paras-luokituksen mukaan 2009 ja 2011. 

 Liitoskunnat Yhteistyökunnat Muut kunnat 

2009 3,49 3,45 3,46 
2011 3,51 3,48 3,46 
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Tutkimuskunnat asetettiin järjestykseen QWL-keskiarvonsa mukaan vuosina 2009 ja 

2011. Listan perusteella kunnat jaettiin molempina vuosina erikseen korkeaan, keskita-

soiseen ja matalaan QWL-ryhmään. Tässä kuntien ”paremmuusjärjestyksessä” (ranking) 

tapahtuneita muutoksia näiden ryhmien välillä kuvataan kuviossa 6. Havaittiin, että 

kaikki yhdeksän kuntaa, jotka kohensivat asemaansa kuntien QWL-rankingissa ryhmästä 

toiseen vuosien 2009 ja 2011 välillä, olivat uudistuskuntia: 4 yhteistyökuntaa ja 5 liitos-

kuntaa. Toisaalta havaittiin, että muutokset olivat vähittäisiä, yhdestä ryhmästä vierei-

seen, eli yhdenkään kunnan sijoitus ei muuttunut matalasta korkeaan ryhmään tai päin-

vastoin. 

 

 

 

Kuvio 6. Suhteelliset muutokset kuntien paremmuusjärjestyksessä työelämän laadun kokonaissummamuut-
tujan (QWL) mukaan vuosina 2009–2011. (Kuntakohtaisten muutosten t-testit 2009–2011: * p<0.05; ** 
p<0.01; *** p<0.001. Numerot ovat kuntien koodeja.) 
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QWL uudistuksen ajankohdan mukaan 

Kuviossa 7. on tarkasteltu kuntakohtaisesti työelämän laadun muutosta vuosina 2009–

2011 sen mukaan, oliko uudistus toteutettu vuosina 2006–2008, 2009–2011 tai ei ollen-

kaan. Tästä nähtiin, että uudistuskunnissa muutos oli useimmiten positiivinen ja keskiar-

votasolla muita kuntia parempi. Aiemmassa vaiheessa uudistuksen tehneiden kuntien 

työelämän laatu koheni tarkasteluajanjaksolla hieman enemmän kuin myöhemmässä vai-

heessa toteutuneissa uudistuksissa, mikä saattoi selittyä sillä, että meneillään oleva uu-

distus aiheutti esimerkiksi ylimääräistä työtä tai epävarmuutta, jotka sitten vähenivät ajan 

kuluessa. 

 

  

Kuvio 7. Työelämän laadun (QWL) muutos vuosien 2009 ja 2011 välillä kuntatasoisissa keskiarvoissa uu-
distuksen ajankohdan mukaan. 

 

Samalla on todettava, että myös sellaisia uudistuskuntia oli, joissa työelämän laatu 

heikentyi. Oli myös vaikea selittää, miksi ei-uudistuskunnissa se useimmiten hieman 

heikkeni. Muutokset olivat loppujen lopuksi varsin pieniä, joitakin desimaaleja, joten 
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kuntatasoisessa aineistossa niistä ei voinut tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä sellai-

senaan. Näytti joka tapauksessa siltä, että uudistus yksin ei selitä kovinkaan suurta osaa 

työelämän laadun vaihtelusta. 

QWL ja muut selittävät tekijät 

Korrelaatio- ja varianssianalyysit osoittivat eräiden rakenteellisten, työn luonnetta ja olo-

suhteita kuvaavien ja yksilöön liittyvien muuttujien osalta tilastollisesti merkitseviä yh-

teyksiä työelämän laatuun. Työelämän laatu oli vuonna 2011 hieman parempaa pienissä 

kuin suurissa kunnissa. Työelämän laatu vaihteli myös sukupuolen mukaan siten, että 

miesten työelämän laatu oli korkeampi. Sosiaalinen pääoma korreloi myönteisesti ja voi-

makkaasti työelämän laatuun, samoin lievästi paremmat osallistumismahdollisuudet uu-

distukseen, tiedonsaanti uudistuksesta ja konkreettiset toimenpiteet uudistuksen edistä-

miseksi. Työn suurempi fyysinen tai henkinen raskaus korreloivat negatiivisesti työelä-

män laadun kanssa. 

Analyysiä jatkettiin ottamalla kaksi työelämän laadun osaulottuvuutta tarkasteluun i) 

työn sisäinen palkitsevuus sekä ii) vaikutusmahdollisuudet työhön. Suoritettuun regres-

sioanalyysiin sisällytettiin sekä eksogeenisiä että endogeenisiä muuttujia mahdollisiksi se-

littäjiksi. Eksogeenisiä olivat kunnan uudistustyyppi, kunnan koko, väestönkasvu ja vä-

estöntiheys. Endogeenisiä taas olivat sosiaalinen pääoma, osallistuminen uudistukseen, 

tiedotus sekä konkreettiset toimenpiteet. Yksilötasoisia tekijöitä olivat työn raskaus, su-

kupuoli ja ikä. (Taulukko 4.) 

Ensin kunkin muuttujan yhteyden merkitsevyys laskettiin regressiomallissa. Askelta-

vassa (step-wise) analyysissa ainoastaan kunnan koko jäi jäljelle eksogeenisistä muuttu-

jista ennustaen parempaa työn sisäistä palkitsevuutta pienemmissä kunnissa kuin suu-

rissa.  Korkea sosiaalinen pääoma ennusti sekä korkeaa sisäistä palkitsevuutta että kor-

keita vaikutusmahdollisuuksia. Työn suuri henkinen raskaus ennusti korkeaa sisäistä pal-

kitsevuutta ja korkea fyysinen raskaus taas matalaa palkitsevuutta. Osallistumismahdol-

lisuudet uudistukseen sekä erityisesti konkreettiset uudistustoimet olivat myönteisesti 

yhteydessä sisäiseen palkitsevuuteen. Työn palkitsevuus oli korkeampaa nuorten ja nais-

ten kohdalla. Miehet taas kokivat vaikutusmahdollisuutensa suuremmiksi. Työn suu-

rempi rasitus oli yhteydessä matalampiin vaikutusmahdollisuuksiin. Koko regressiomal-

lin selitysosuus oli 0.16–0.20, jota voidaan pitää kohtalaisena. 
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Taulukko 4. Regressioanalyysi työn sisäistä palkitsevuutta ja vaikutusmahdollisuuksia työhön ennustavista 
tekijöistä (2011; N=4618) 

 Riippuva muuttuja 

Riippumattomat muuttujat Työn sisäinen 

palkitsevuus 

Vaikutusmahdollisuudet 

työhön 

 β β 

Eksogeeniset   

  Uudistustyyppi (a1) -.00 .01 

  Tilastollinen kuntaryhmitys   

        Maaseutumainen (a2) -.08** -.02 

        Taajaan asuttu (a3) -.04* -.02 

  Kunnan koko (väestömäärä) -.07** -.08** 

  Väestönkasvu -.03 .01 

Endogeeniset   

  Sosiaalinen pääoma .37*** .30*** 

  Henkilöstön osallistuminen .06** .12*** 

  Konkreettiset uudistustoimet .05** -.02 

  Tiedotus uudistuksesta .01 -.02 

Yksilötasoiset   

  Sukupuoli .08*** -.10*** 

  Ikä -.04** .01 

  Työn fyysinen rasittavuus (b1) .17*** .08*** 

  Työn henkinen rasittavuus (b2) -.10*** .10*** 

R² .20 .16 

β standardisoitu regressiokerroin; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
a1, a2, a3 dummy-muuttujat; a1 0=ei uudistusta, 1=uudistus; a2 0=maaseutumainen, verrattu kaupunkimai-
siin kuntiin; a3 0=taajaan asuttu, verrattu kaupunkimaisiin kuntiin; b1, b2 matalat arvot tarkoittavat korkeaa 
rasitusta. 
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4.2.2 Sosiaalinen pääoma välittävänä tekijänä 

Sosiaalista pääomaa kuvaava 8-osioinen summamuuttuja korreloi voimakkaasti koko-

naistyöelämän laatuun (r=0.80) ja erityisesti esimiestyöhön (r=.78) sekä työyhteisön so-

siaaliseen toimivuuteen (r=.77). Mittarilla on tästä huolimatta oma erityinen painotuk-

sensa, joka erottaa sen muista, kuten luvussa 3.3 kuvattiin. Kysymyspatteristo oli mu-

kana vain vuoden 2011 henkilöstökyselyssä. 

Sosiaalinen pääoma oli korkea niissä kunnissa, joissa työelämän laatu oli korkea, ja 

matala niissä kunnissa, joissa työelämän laatu oli matala. Kuten kuviossa 8. esitetään, 

pareittain tarkasteltuna QWL-paremmuusjärjestyksessä siirtyneiden kuntien ja paikal-

laan pysyneiden kuntien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (t-testi, p<0.01). Poik-

keuksen muodosti vertailu keskiryhmässä pysyneiden ja heikompaan QWL-ryhmään 

siirtyneiden välillä. Sosiaalisen pääoman taso vaihteli huomattavasti korkeimman ja ma-

talimman QWL-ryhmän kuntien välillä. Sosiaalinen pääoma oli myös suhteellisen kor-

kea niissä kunnissa, jotka siirtyivät korkeampaan ryhmään QWL-paremmuusjärjestyk-

sessä ja joissa QWL oli parantunut absoluuttisesti. (Ks. paremmuusjärjestyksestä kuvio 

6.) 
 

 

Kuvio 8. Sosiaalisen pääoman keskiarvo kuntien QWL-paremmuusjärjestyksen muutoksen mukaan 2009–

2011. 

 

Kuten edeltävä analyysi toi esille, sosiaalinen pääoma ennusti työn sisäistä palkitse-

vuutta ja vaikutusmahdollisuuksia työhön sekä kytkeytyi henkilöstön osallistumismah-

dollisuuksiin uudistukseen. Uudistuksen lievästi myönteinen yhteys työelämän laatuun 

saattoi selittyä nimenomaan sosiaalisen pääoman muutoksella siten, että uudistus asetti 
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toimintakulttuuriset12 ja henkilöstöön liittyvät kysymykset voimakkaammin päivittäis-

johtamisen kohteeksi. Toisaalta taas uudistus voi muodostaa ”yhteistoiminnallisen ob-

jektin”, jonka tarkastelu ja työstäminen jo sellaisenaan uusivat työyhteisön sääntöjä, us-

komuksia, ajattelutapoja ja kulttuurisia normeja kuntakohtaisella tavalla. Muutokset ei-

vät kuitenkaan olleet – eivätkä tämän tulkinnan mukaan voikaan olla – radikaaleja tai 

systemaattisia, sillä edelleen paljon jäi sen varaan, millaisia sosiaalisia toimintakäytänteitä 

kussakin organisaatiossa ja tilanteessa toteutettiin.   

4.2.3 Työelämän laadun pysyvyys 

Kaiken kaikkiaan työelämän laatu ja siihen liittyvät ryhmäerot olivat hyvin pysyviä pit-

källä aikavälillä tarkasteltuna. Työelämän laadun summamuuttuja (asteikolla 1–5) vaihteli 

koko aineistossa välillä 3,37–3,49 vuosina 1995, 1999, 2003, 2009 ja 2011 (vrt. Nakari 

2004). Myös summamuuttujan eri osaulottuvuuksien keskinäinen järjestys säilyi pysy-

vänä: työn sisäinen palkitsevuus sai korkeimman arvon ja ristiriitojen avoimet hallinta-

tavat matalimman (kuvio 9). Työelämän laadun osaulottuvuuksista esimiestyön muutos 

vuosina 2009–2011 oli tilastollisesti merkitsevä (t-testi, p <0.001). 

Vastaavaa pysyvyyttä havaittiin eri toimintojen välillä. Lasten päivähoidossa työelä-

män laatu oli tyypillisesti korkeinta, vanhusten palveluasumisessa ja terveyskeskuksissa 

matalinta. Yleishallinnon henkilöstö oli mukana vuoden 2011 kyselyssä saaden työelä-

män laadun keskiarvokseen 3,34, joka oli muihin toimintoihin nähden melko matala. 
 

                                                           
12 Toiminta- ja organisaatiokulttuurin käsitteitä käytetään tässä tutkimuksessa synonyymisina yleiskä-
sitteinä kuvaamaan työorganisaatioiden sisäisiä sosiaalisia suhteita erotuksena kuntien ulkoisesta toi-
mintaympäristöstä. 
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Kuvio 9. Työelämän laadun ulottuvuuksien keskiarvo vuosina 1995–2011 kunta-alalla (Nakari 2004 vuosien 

1995, 1999 ja 2003 ja eri kuntajoukon osalta). 

4.2.4 Uudistuksen ja HRM-indikaattorien yhteydet 

Yksilöiden kokemusten rinnalla tarkasteltiin kuntien henkilöstöjohtamista typologian 

avulla. Dokumenttiaineiston laadullisen luennan perusteella kunnat luokiteltiin SHRM-

tyyppeihin taulukon 5 mukaisesti. Henkilöstökyselyaineistosta muodostettiin kolme 

henkilöstöjohtamisindikaattoria kuvaamaan a) henkilöstön osallisuutta kehittämiseen ja 

b) henkilöstövoimavarojen uudistumispotentiaalia; c) kunnan luottamus- ja yhteistyöil-

mapiiriä kuvaava muuttuja muodostettiin hyödyntämällä henkilöstökyselyn osioita sekä 

ARTTU-tutkimusohjelman kuntapäättäjäkyselyn tuloksia (Sandberg 2012, 77). Tauluk-

koon 6 on koottu eri indikaattorien ryhmäkeskiarvot SHRM-tyyppien mukaisesti. 
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Taulukko 5. Kunta- ja henkilöstöstrategioiden SHRM-tyypittely. 

  Kuntastrategia 

  Ei viittauksia henkilös-

tövoimavaroihin 

Viittauksia henkilöstö-

voimavaroihin esiintyy 

H
en

k
il
ö

st
ö

- 

st
ra

te
gi

a 

Ei viittauksia 

kuntastrategisiin 

tavoitteisiin 

 

Ei yhteyksiä (n=9) 

 

Ei yhteyksiä / Muodolli-

set yhteydet 

Viittauksia kunta-

strategisiin tavoit-

teisiin esiintyy 

 

Muodolliset yhteydet 

(n=20) 

 

Luontevat yhteydet (n=5) 

 

Luontainen strateginen yhteys oli suhteellisen harvinaista ARTTU-kunnissa, sillä sen 

edellytyksenä oli selvästi ilmenevä vahva linkki sekä laajemmasta kuntastrategiasta hen-

kilöstöstrategiaan että päinvastoin. Kuntatyönantajat ovat verkkosivuillaan luonnehti-

neet uutta työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa seuraavasti (teksti löytyy suoraan myös 

joidenkin kuntien strategioista): 

"Organisaatioiden uudistuessa on tarpeen määritellä uuden yksikön työn-
antaja- ja henkilöstöpolitiikka. Suuremmat kuntayksiköt pystyvät tarjoa-
maan kehittyneempiä henkilöstöjohtamisen palveluja, panostamaan hen-
kilöstön osaamiseen ja rekrytointiin ja toteuttamaan työnantajakuvan 
suunnitelmallista markkinointia. Koska kunta-ala on hyvin työvoimaval-
tainen, tarvitaan myös riittävä ja kyvykäs henkilöstö palveluja tuotta-
maan." (KT 2011.) 

Luontaisena strategisena yhteytenä voitiin pitää myös sellaisia esimerkkejä, joissa esi-

merkiksi henkilöstöstrategia piti tavallaan sisällään kuntastrategisen näkökulman seuraa-

vaan tapaan: 

”Palvelu- ja henkilöstöstrategioiden toteuttaminen edellyttää johtamisen 
ja yhteistoiminnan onnistunutta toteuttamista. Kaupungin talous ja hen-
kilöstön määrän kehitys vaikuttavat palvelutason ylläpitoon. Kaupungin 
palvelustrategia ohjaa rekrytointipolitiikkaa.” (Kunnan X henkilöstöra-
portti vuodelta 2010.) 

"Kirkkonummen kunta on arvostettu ja luotettava työnantaja. Kuntalais-
ten palvelut tuotetaan tuloksellisesti ja olennaiseen keskittyen osaavalla ja 
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sitoutuneella henkilöstöllä, hyvin hoidetulla henkilöstöpolitiikalla ja hy-
vällä johtamisella." (Kunnan Y henkilöstöraportti vuodelta 2009.) 

Tyypillisin tilanne oli, että kuntastrategiassa oli pelkkää mainintaa hieman laajempi 

viittaus henkilöstöön, ja henkilöstöstrategiassa taas oli viittaus kuntastrategiaan, jolloin 

henkilöstöstrategiatyö arvioitiin muodolliseksi. Tällaisia kuntia oli noin puolet tutkimus-

kunnista. Noin neljänneksessä tutkimuskunnista eli puuttuvan strategisen yhteyden tut-

kimuskunnissa henkilöstöä joko ei käsitelty lainkaan kuntastrategiassa (jos sellainen oli) 

tai henkilöstöstrategia (jos sellainen oli) ei kytkeytynyt mitenkään laajempiin kuntastra-

tegisiin päämääriin. 
 

Taulukko 6. Henkilöstöindikaattorien keskiarvo SHRM-tyypin mukaan. 

SHRM-tyyppi Työelämän laatu 

(1-5) 

Henkilöstön 

osallisuus (1–3) 

Uudistumis-po-

tentiaali (1–3) 

Luottamus ja yh-

teistyö (2–6) 

Ei yhteyksiä (n=9) 3.46 2.02 2.50 4.00 

Muodolliset yhtey-

det (n=20) 

3.50 1.98 2.56 4.06 

Luontevat yhtey-

det (n=5) 

3.60 2.08 2.63 3.60 

 

Ryhmäkeskiarvot antoivat viitteitä monitulkintaisista yhteyksistä. Keskiarvovertailun 

perusteella luonteva SHRM-tyyppi näytti olevan yhteydessä henkilöstöä voimakkaasti 

osallistavaan ja kehittävään johtamiskulttuuriin kunnassa, mikä sitten näkyi myös henki-

löstön korkeassa työelämän laadussa. Tästä voitaisiin ajatella, että työelämän laatu toi-

misi HRM-käytäntöjen suhteellisen osuvana mittarina.  

Toisaalta tapauskohtaisessa tarkastelussa (kuvio 10) havaittiin, että kunnat, joissa oli 

matalin työelämän laatu, olivat useimmiten niitä kuntia, joissa myös joko SHRM-taso tai 

luottamus-yhteistyötaso olivat matalia.  Korkea työelämän laatu taas liittyi korkeaan ta-

soon jommassakummassa. Voitaneen tulkita, että SHRM-taso ja luottamus/yhteistyö 

ovat erillisiä ulottuvuuksia, jotka tapauskohtaisesti selittävät työelämän laatua. 
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Kuvio 10. Työelämän laatu (QWL) SHRM-tyypin ja luottamus- ja yhteistyöindeksin mukaan (lyhenteet ku-

vaavat kuntia). (Jokinen & Heiskanen 2013, 136 pohjalta.) 

4.2.5 Yhteenveto: Vuorovaikutus näytön ytimessä 

Uudistuksen henkilöstövaikutukset osoittautuivat haastavaksi tutkimuskysymykseksi. 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella arviointikohde voi olla yksilö, työyhteisö, toimiala 

tai kokonainen kuntaorganisaatio. Mittarit voivat olla subjektiivisia tai objektiivisia. Voi-

daan kysyä, miten arviointikohteen tulisi kokonaisuudessaan määrittyä. 

Työelämän laatuun ja henkilöstöjohtamisen indikaattoreihin pohjautuva arvioin-

tinäkökulma toi esiin, että: 

- rakenteellisen uudistuksen vaikutus henkilöstön kokemuksiin ei ole yksi-

selitteinen 

- työelämän laadun muutokset toiminto- ja kuntatasolla ovat vähittäisiä, ei-

vät voimakkaita tai nopeita. 
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Osoittautui, että erilaiset organisaatiokulttuurit ovat merkittävässä määrin omalakisi-

aan eivätkä erityisen alttiita rakenteellisen uudistuksen tai muun ulkoapäin tulevan muu-

toksen vaikutuksille. Tämä näkyy siinä, että vaikutuksia välittäviä tekijöitä on paljon ja ne ovat 

kompleksisesti sidoksissa kunta- ja työyhteisötasoisiin sosiaalisiin käytänteisiin enemmän kuin ulkoi-

siin, rakenteellisiin tekijöihin. 

Jos ajatellaan arviointitutkimuksellisia johtopäätöksiä, uudistuksen vaikutusten välit-

tyneisyys voitiin nähdä sekä positiivisena että negatiivisena seikkana. Paras-uudistus oli 

varsin poikkeuksellinen kunta-alan muutos, mutta arviointitutkimuksen rohkaiseva tulos 

oli, että henkilöstön työelämän laatu ei sen myötä useimmiten heikentynyt. Yksi johto-

päätöksistä oli, että toimintakulttuuri toimi eräänlaisena puskurina suojaten henkilöstöä 

ulkopuolisia uhkia kuten nopeita muutoksia vastaan. Toisaalta toimintakulttuuri voi 

myös estää yhteisön kehittämistä ulkoapäin tulevilla interventioilla. 

Mutta miten voitiin tulkita tulos, jonka mukaan työelämän laatu oli hieman parantu-

nut nimenomaan uudistuskunnissa? Golembievskin ym. (1976) mukaan yksilöiden ko-

kemusten muutoksia voidaan tulkita kolmella tavalla: alfa-, beta- ja gamma-selityksin. 

Alfa-muutokset tarkoittavat absoluuttisia, kvantitatiivisia muutoksia. Beta-muutokset 

liittyvät vastaajien subjektiivisen tulkinnan muutokseen suhteessa mitta-asteikkoon ja 

gamma-muutokset vastaajien tulkinnan muutokseen suhteessa mitattavaan muuttujaan 

tai ilmiöön. 

Työelämän laadun pysyvyys eri ulottuvuuksilla puhui beta- ja gamma-selityksiä vas-

taan siinä mielessä, että pelkästään vastaajien tulkintatavan muutoksen tai sattumanva-

raisuuden olisi pitänyt näkyä ainakin joillain ulottuvuuksilla tuloksia rajummin heilautta-

vana tekijänä. Toisaalta alfa-selitykseksi olisi saattanut käydä se, että uudistuskunnat oli-

vat tosiasiallisesti kiinnittäneet huomiota enemmän henkilöstökysymyksiin, kuten lisään-

tynyt panostus esimieskoulutukseen osoitti. Tällaisen varman yhteyden arvioiminen tai 

todistaminen oli kuitenkin hyvin vaikeaa tässä luvussa kuvatuista syistä. 

Toisaalta myös gamma-selitys saattoi olla osuva siinä mielessä, että esimerkiksi van-

hustenhoitoon tai työterveyslääkärien työhön oli liittynyt tutkimusajankohtana paljon 

julkista keskustelua. Tämä oli saattanut vaikuttaa vastaajien tietoisuuteen ja suhtautumi-

seen kysymyksiin (heikentäen arvioita); toisaalta tutkimuksessa esiin tullut työelämän 

laadun paraneminen näissä ammatillisissa ryhmissä saattoi olla seurausta juuri julkisen 

paineen seurauksena todellakin vahvistetuista resursseista kyseisillä toimialoilla. 

Työelämän laadun pysyvyyden ja muutoksen tarkastelu viittasi joka tapauksessa sii-

hen, että kuntaorganisaatioissa vallitsi yliyksilöllinen toimintakulttuuri, ja mikä tahansa 

rakenteellinen vaikutus olisi ymmärrettävä tuon toimintakulttuurin kontekstissa. Muu-

toksen selittäminen edellyttäisi, että ainakin tiedostettaisiin organisaatioiden ulkopuolis-
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ten vaikutusten (kuten Paras-uudistuksen) suodattuminen sen mukaisesti, minkä tyyp-

pinen toimintakulttuuri kunnassa olisi. Karkeasti sanoen organisaatiokulttuuri vaikuttaa 

olennaisesti siihen, pidetäänkö ulkoapäin tulevaa uudistusta lähtökohtaisesti myöntei-

senä, kielteisenä vai neutraalina asiana. Tämä voi olla arviointitutkimuksellisesti jopa tär-

keämpi tieto kuin se, paljonko työelämän laatu absoluuttisessa mielessä oli muuttunut. 

Strategisen henkilöstöjohtamisen kuntatasoinen vertailu viittasi siihen, että korkea 

työelämän laatu oli yhteydessä joko luontevaan strategisen henkilöstöjohtamisen kult-

tuuriin tai korkeaan luottamusilmapiiriin. Tyypittelyn taustalla oleva Sandbergin (2012, 

77) indikaattori koski kuntien sisäistä ja ulkoista yhteistyöilmapiiriä. Strategisen henki-

löstöjohtamisen tyyppi taas perustui kirjoitettujen strategiadokumenttien analyysiin. 

Niinpä tämä riippumattomiin aineistoihin perustuva tulos viittasi siihen, että työelämän 

laatu muodostui organisaatioissa kahdella eri tavalla: muodollisen strategisen johtamis-

otteen tai käytännössä toteutuvan yhteistoiminnan pohjalta. Tästä näkökulmasta työelä-

män laadun mittaus ei olisikaan heijastanut eri tilanteissa samaa ilmiötä, jota voitaisiin 

tulkita alfa-, beta- ja gamma-selityksin, vaan selitystapa olisi vaihdellut tilanteesta riip-

puen seuraavasti: 

Kunnissa, joissa strateginen johtamisote oli vahva, olivat muutosten taustalla 
todennäköisesti uudistuksiin liittyvät sanastot ja puhetavat, kun taas käytän-
nöllisemmissä organisaatioissa konkreettiset toimenpiteet ja yhteistyösuhteet. 
Työelämän laadun muutoksen taustalla oli ensin mainitussa tapauksessa to-
dennäköisesti beta-/gammatason selitys, eli vastatessaan kyselyyn henkilöstö 
noudatti organisaatiossa viljeltyä ajattelu- ja puhetapaa uudistustilanteessa. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa työelämän laatu taas oli enemmän riippuvainen siitä, 
mitä henkilöstö oli omalla kohdallaan nähnyt ja kokenut. Tällöin voitaisiin pu-
hua painokkaammin muutoksen alfa-selityksestä: jotain ”todella” oli muuttu-
nut. 

4.3 Uudistus muutostulkinnoissa ja hallinnan käytänteissä 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuskysymystä 3: Miten Paras-uudistuskonteksti näkyi 

henkilöstöä koskevissa muutostulkinnoissa? Arviointitutkimus kohdistui edellisessä lu-

vussa uudistuksen työyhteisö- ja kuntaorganisaatiotason vaikutuksiin, joita tarkasteltiin 

vuorovaikutuksen kehyksessä. Yksilötasoiset kyselyvastaukset sekä kuntien strategiado-

kumentit ymmärrettiin paitsi kuvaukseksi kuntatyöntekijöiden ja kuntien ominaisuuk-

sista myös välineeksi hahmottaa yleisemmin uudistuksen ja henkilöstön välistä vuoro-

vaikutusta. Vuorovaikutteisuus (A <-> B) on tärkeä näkökohta henkilöstövaikutusten 
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arviointitutkimuksessa, jotta vältytään mekanistisilta A -> B -tyyppisiltä johtopäätök-

siltä.  

Kuten edellä myös todettiin, tulokset viittasivat sekä alfa-tasoisiin, todellisiin kvanti-

tatiivisiin muutoksiin että beta- ja gamma-tasoisiin muutoksiin laajemmassa sosiaalisessa 

tulkintakentässä (Golembievski ym. 1976). Näkökulmasta riippuen voitiin painottaa 

joko reformin absoluuttisia tai sosiaalisen tulkintakentän vaikutuksia. Tämän tutkimuk-

sen näkökulmasta molemmat ovat olennaisia uudistuksen henkilöstövaikutusten tutki-

muksessa, ja tässä luvussa keskitytään sosiaalisen tulkintakentän tason tarkasteluun.  

4.3.1 Parametriset ja systeemiset vaikutukset 

Kvantitatiivisia muutoksia voidaan kutsua parametrisiksi muutoksiksi ja sosiaalisen tul-

kintakentän muutoksia taas systeemisiksi.  Sosiaalisen tulkintakentän nähdään tässä tutki-

muksessa heijastavan ennen kaikkea systeemisiä muutoksia eli sitä, että muutoksiin liit-

tyvät käsitteet tai tulkintamekanismit ovat itsessään uudistuksen myötä muuttuneet. 

Esimerkiksi EU:n eläkereformien vertailussa on havainnollistettu näitä siten, että 

“parametriset uudistukset tähtäävät olemassa olevan järjestelmän säilyt-
tämiseen yrittäen vaikuttaa tukijärjestelmän kustannuksiin, rahoitukseen 
tai järjestelmän kannustinrakenteisiin, jotta järjestelmä pystyisi sopeutu-
maan tuleviin olosuhteisiin. Joskus kuitenkin rajanveto parametristen ja 
systeemisten uudistusten välillä on melko vaikeaa. Erityisesti näin on sil-
loin, kun uudistukset toteutetaan olemassa olevan järjestelmän sisällä, 
mutta uudistuksiin sisältyy elementtejä, jotka eivät alun perin kuulu jär-
jestelmään.” (European Commission 2001, 177, suom. EJ.) 

Systeeminen muutos puolestaan läpäisee koko järjestelmän ja ottaa huomioon sen 

osien väliset suhteet ja riippuvuussuhteet. Uudistus (reform, restructure) ja systeeminen 

muutos ovat läheistä sukua toisilleen, mutta eivät sama asia: 

”Tällaisesta muutoksesta käytetään yleisimmin termejä ”uudistus” tai 
”uudelleenrakentuminen” (joskaan kyse ei ole varsinaisesti järjestelmän 
muodostamisesta uudelleen). Mikäli muutokset eivät ole täysin yhteenso-
pivia muun järjestelmän kanssa, niiden menestys riippuu muutoksista jär-
jestelmän muissa osissa.” (Systemic Change, suom. EJ.) 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen innovaatiopolitiikan yhteydessä 

on puolestaan todettu, että “(p)arametrinen innovaatio on olemassa olevan arvontuo-

tantojärjestelmän paikallinen parannus”, ja siinä ”muutos on pääosin lokaali, ja voidaan 
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toteuttaa ilman toimintatapojen ja intressien neuvottelua” (Tuomi 2010, 2). Systeeminen 

innovaatio puolestaan ”muuttaa tuotannon motiivia ja tuottaa arvoja, joita ei aiemmin 

ole tuotettu”, ja niiden kehittämisessä ”mukaan tulevat myös käyttäjäyhteisöt. Yhtei-

söillä on yleensä toisistaan poikkeavat tulkintakehykset ja merkitysjärjestelmät, ja systee-

misen innovaation haasteeksi nouseekin se, miten innovaatiot artikuloidaan ja realisoi-

daan sosiaalisessa kentässä, jossa erilaiset merkitysjärjestelmät ja toimijayhteisöt ovat 

vuorovaikutuksessa” (emt., 3). 

Kuntarakenneuudistuksessa on lähtökohtaisesti sekä parametrisia että systeemisiä ta-

voitteita. Parametrisia tavoitteita ovat pitkän aikavälin kustannussäästöt sekä yksinker-

taisesti kuntien välisten liitosten ja yhteistyön määrällinen lisääminen. Henkilöstötasolla 

parametrisena muutoksena voidaan todetusti pitää työelämän laadun lievää paranemista 

uudistuskunnissa edellyttäen, että niillä on toimintakulttuurisia valmiuksia uudistuksen 

toimeenpanemiseksi. Systeemiset tavoitteet kuitenkin korostuvat, kun tarkastellaan uu-

distuksen kokonaisviitekehystä. Siinä tavoitellaan kuntakentän rakenteellista uudista-

mista ja sen myötä johtamisjärjestelmien kehittämistä ja uudenlaisia palvelujen tuotta-

mistapoja. Kyse on myös uudenlaisesta kuntapolitiikasta, jolla viitoitetaan kuntien tietä 

uudenlaiseen demokraattiseen suuntaan laadullisesti uusin toimintatavoin. Tämä kaikki 

edellyttää eri sidosryhmien välistä neuvottelua ja käytännön tason yhteistoimintaa. Jo 

pelkästään yhteistyön korostaminen Paras-hankkeen keinona alleviivaa pyrkimystä sys-

teemiseen muutokseen.13 

Kuten todettua henkilöstötutkimus lähti tarkastelemaan Paras-uudistusta ”alhaalta 

ylöspäin”, työyhteisöjen näkökulmasta, ja voidaan tulkita sen pyrkineen havaitsemaan 

merkkejä molemman tyyppisistä muutoksista. Henkilöstövaikutusten osalta sekä para-

metrisia että systeemisiä vaikutuksia voidaan pitää tärkeinä siinä mielessä, että esimer-

kiksi työelämän laadun ja strategiatyön vähimmäistaso muodostaa edellytykset laajemmille, 

systeemitasoisille muutoksille. Toisaalta, kuten seuraavassa esitetään, myös uudistuskon-

tekstin näkyminen henkilöstöä koskevissa muutostulkinnoissa toimii järkevän henkilös-

tövoimavarajohtamisen edellytyksenä uudistustilanteessa. 

Seuraavassa esitetään arviointiaineiston uudelleenluenta systeemisten muutosten nä-

kökulmasta. Tarkastelun kohteena oli, millaisena uudistuskonteksti näyttäytyi henkilös-

töä koskevissa muutostulkinnoissa ja yleisemmin hallintamekanismeissa. Havaintoja 

tehtiin toisaalta henkilöstön roolista Paras-uudistuksen omassa logiikassa sekä toisaalta 

uudistuskontekstin roolista kuntien henkilöstöraporteissa, henkilöstön osallisuudesta 

                                                           
13 Tämä on Paras-uudistuksen henkilöstövaikutuksia koskevan tutkimuksen ydinpäätelmiä: yhteis-
työtä ja -toimintaa voimakkaasti edistävä hanke sitoutuu kokonaisuuden systeemiseen uudistamiseen, 
mikä taas edellyttää laajaa ohjemallista otetta osanaan kokonaisvaltaisempi ote myös henkilöstöön. 
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kehittämiseen sekä autoetnografisesti14 tulkitusta kyselytutkimusprosessista. Ajatuksena 

oli, että systeeminen muutos heijastuisi ennen kaikkea tavoissa ”artikuloida ja realisoida” 

muutos siinä ”sosiaalisessa kentässä, jossa erilaiset merkitysjärjestelmät ja toimijayhteisöt 

ovat vuorovaikutuksessa” (Tuomi 2010). Tarkastelu perustui keskeisesti osajulkaisuun 

V. 

4.3.2 Henkilöstö uudistuksen logiikassa 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus oli kuntahallinnollinen hanke, jossa kuntia ohjattiin 

muodostamaan kuntaliitoksia ja uusia yhteistoiminnan rakenteita. Aloitetta pohjustettiin 

pidemmän aikaa voimakkaalla poliittisella panostuksella, talouslukujen media-esittelyllä 

ja muilla pehmeillä keinoilla kuten Kuntatyönantajien ja Kuntaliiton järjestämällä kou-

lutuksella. Se, mikä oli puhdasta matematiikkaa keskushallinnon näkökulmasta, kohtasi 

Paras-uudistuksen toteutuessa kuitenkin kuntatodellisuuden, monimutkaisen ja -muo-

toisen paikallishallinnon vyyhdin, joka ei asettunut sille suunniteltuihin uomiin, vaan 

päätti kerta toisensa jälkeen jättää liitosten ja yhteistoiminnan mahdollisuudet käyttä-

mättä. Kuntien autonomia oli vielä toistaiseksi korkein arvo, jota kaikki osapuolet kun-

nioittivat. 

Kuntaliitosten ja yhteistoiminta-alueiden muodostaminen saavutti toki määrällisesti 

historiallisen huippunsa vuonna 2010 Paras-uudistuksen aikana. Tämä näytti keskushal-

linnon näkökulmasta hyvältä, mutta tosiasiassa kuntien yhteenliittyminen ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet pitivät sisällään monimutkaisen hallinnollis-or-

ganisatorisen kokonaisuuden, jonka uudelleenjärjestäminen veisi useita vuosia aikaa. 

Kuntien sulautuessa jommankumman kuntaorganisaation oli kokonaisuudessaan kadot-

tava, tai sitten molemmat katosivat ja muodostettiin kokonaan uusi organisaatio. Sääs-

tötavoitteiden hengessä päällekkäisiä toimintoja oli karsittava aina kunnanjohtajan teh-

tävää myöten. Samalla muutoksessa olivat kunnan johtamisjärjestelmät, esimies-alais-

suhteet ja henkilöstön tehtävät ja toimipaikat. Vaikka uudistus ei lähtökohtaisesti edel-

lyttänyt henkilöstöltä mitään (sen sijaan se takasi irtisanomissuojan viideksi vuodeksi 

liitoskunnissa), oli selvää, että uudistuksen oli toteuduttava myös palvelujen järjestämi-

sen ja organisatoristen käytänteiden tasolla ollakseen mielekäs. 

Valmistelussa oli se lähtökohtainen ristiriita, että se ei ottanut huomioon henkilöstön 

roolia oikeastaan mitenkään, vaikka sen onnistuminen pohjautui olennaisesti työn uu-

                                                           
14 Autoetnografia valottaa menetelmänä sosiaalista tulkintakenttää, joka tulee näkyväksi tutkijan toi-
minnan ja aineistonkeruuprosessin ”sivutuotteena”.  
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delleenorganisointiin. Henkilöstö oli Paras-uudistuksen yhtälössä lähinnä kustannus-

puolen muuttuja, josta odotettiin pidemmällä aikavälillä merkittäviä säästöjä. Peruson-

gelma oli uudistuksen rationaalisen hallinnan logiikka, jossa suunnittelu- ja toimeenpa-

novaiheet olivat erillisiä. Henkilöstö ja kunnalliset työyhteisöt johtamisineen tulisivat 

paitsi konkreettisesti myös ajatuksellisesti uudistukseen mukaan vasta toimeenpanovai-

heessa, jolloin tarkoituksena oli vastata uudistuksen implementointiin eli uusien raken-

teiden edellyttämien järjestelyjen tekemiseen. Henkilöstön rooliksi jäisi tällöin sopeutu-

minen ylhäältä päin saneltuihin toimenpiteisiin. 

Mikäli arviointitutkimus lähtisi annetusta näkökulmasta, jossa henkilöstön rooli on 

vain sopeutua ja reagoida uudistukseen, jäisi tutkimuksen ulkopuolelle tärkeitä näkökoh-

tia. Ensinnäkin uudistustavat ovat erilaisia ja ne tapahtuvat erilaisissa kuntakonteks-

teissa. Tähän kontekstiin kuuluvat ainakin kuntapoliittiset suhteet, johtamistavat, orga-

nisaatiokulttuuri ja henkilöstön rakenne kuin myös kunnan ulkoinen toimintaympäristö. 

Uudistuksen toteuttaminen olisi aivan eri asia ympäristökuntien myötämielisyyden val-

litessa kuin silloin, kun uudistuksella olisi huono maine kuntalaisten keskuudessa. Tämä 

kontekstin huomioon ottaminen lähtee uudistuksen strategiasta tai evaluaatiotermein 

”muutosteoriasta”. 

 
 

 

Kuvio 11. Paras-uudistuksen logiikka (Meklin & Pekola-Sjöblom 2012, 12) täydennettynä henkilöstönäkö-

kulmalla (punaisella). 
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Kuviossa 11 on kuvattu Paras-uudistuksen logiikka sellaisena kuin se arviointitutki-

muksen kokoomaraportissa (Meklin & Pekola-Sjöblom 2012) oli rekonstruoitu. Kuvi-

ossa uudistus jakautui 1. vaiheeseen, jossa tapahtuvat rakenteelliset uudistukset ja 2. vai-

heeseen, jossa olisi ryhdytty johtamisjärjestelmien ja palveluntuottamisen kehittämiseen. 

Punaiset nuolet ja tekstit on hahmoteltu kuvion sisään kuvaamaan siitä alkuperäisessä 

muodossaan puuttunutta henkilöstönäkökulmaa. 

Kuvio vahvisti käsitystä siitä, että henkilöstö ei ollut lähtökohtaisesti mukana Paras-

uudistuksen logiikassa. Se myös viittasi siihen, että uudistuksen toimeenpano ja hyötyjen 

valjastaminen jäivät yksittäisten kuntien vastuulle ilman suurempia keskustason suunta-

viivoja. Tämä herätti kysymyksiä siitä, mihin oikeastaan perustui Paras-uudistuksen suu-

ruuden ekonomian kaltainen ajattelu samalla kun henkilöstöä ei ollut paikallistettu uu-

distuksen logiikkaan. 

4.3.3 Työyhteisöjen osallisuus uudistukseen 

Vaikka uudistuksen kokonaislogiikassa henkilöstökytkentää ei ollutkaan huomioitu, tar-

kasteltiin myös sitä, huolehtivatko yksittäiset kunnat omasta puolestaan siitä, että uudis-

tusprosessissa otetaan huomioon henkilöstöön liittyviä seikkoja. Kyselyn tulokset ker-

toivat eri muuttujien kautta työyhteisöjen ja henkilöstön osallistumisesta rakenneuudis-

tusprosesseihin. Vain noin 10 % henkilöstöstä koki tulleensa riittävästi huomioiduiksi 

uudistuksen suunnittelussa, ja vain noin joka viides katsoi sen aikaansaaneen konkreet-

tisia uudistustoimenpiteitä. Tilanne ei olennaisesti muuttunut uudistuksen edetessä vuo-

sien 2009 ja 2011 välillä. Tämä viittaa siihen, että uudistus ei ollut kuntien työyhteisöissä 

konkreettisesti esillä eikä henkilöstö kovinkaan voimakkaasti osallisena siihen myöskään 

käytännön tasolla. 

Kuviossa 12 on esitetty esimerkinomaisesti liitoskuntien ja yhteistyökuntien (uudis-

tuskunnat) sekä muiden kuntien osalta vastausjakaumat kysymykseen omasta osallisuu-

desta uudistuksessa. Luvut eivät poikenneet dramaattisesti toisistaan erityyppisissä kun-

nissa. ”En osaa sanoa”-vastausten osuus oli suuri, mikä kertoo henkilöstön vaikeudesta 

havaita lainkaan uudistukseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi tiedotus uudistuksesta oli 

ollut riittävää vain 14 %:n mielestä, ja varsinaiseen sitoutumiseen, luottamukseen ja huo-

mioimiseen liittyvät kysymykset saivat tätäkin pienempiä vastausosuuksia. Eniten eli 23 

% samaa mieltä olevia oli siitä, onko vastaajan työpaikka sitoutunut uudistuksen toteut-

tamiseen. Tätä voidaan pitää yllättävänkin hyvänä tuloksena verrattuna muihin osioihin.  
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Kuvio 12. Vastausjakaumat väitteeseen ”Koen, että minulla on ollut riittävästi osallistumismahdollisuuksia 

uudistuksen suunnitteluun kunnassamme” vuonna 2011 kunnan uudistustyypin mukaan (%). 

4.3.4 Muutosattribuutiot kuntien henkilöstöraporteissa  

Tutkimuksessa luettiin ARTTU-tutkimuskuntien henkilöstöraportteja Paras-ajanjakson 

ajalta vuosilta 2005–2010. Tarkoituksena oli saada käsitys kuntien henkilöstöstrategi-

sesta seurannasta, joka kohdistui henkilöstörakenteeseen, ikä- ja sukupuolijakaumaan, 

eläköitymiseen ja niin edelleen. Esimerkkikuntien lukuja on koottu osajulkaisun I liittee-

seen 13. 

Henkilöstöraportointi osoittautui kunnissa varsin vaihtelevaksi. Neljässä ARTTU-

kunnassa ei ollut suositusten mukaista henkilöstöraportointia käytössä lainkaan, vaikka 

joitakin henkilöstön tunnuslukuja oli löydettävissä näidenkin kuntien tilinpäätöksestä tai 

toimintakertomuksesta. Muutamassa kunnassa tuotettiin vuosittain perinpohjaisempi 

henkilöstötilinpäätös. 

Havaintojen perusteella henkilöstöraporttien informaatioarvo oli monessa suhteessa 

melko pieni. Ongelmia aiheutui seuraavista syistä: 

 
1) liikelaitostamiset ja vastaavat mittavat rakenteelliset muutokset veivät ajal-

lisen vertailun tarkoituksenmukaisuuden (ja mahdollisuuden) 
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2) tämä ongelma kertautui monikuntaliitoksissa, joissa eri kuntien liitosta 

edeltävän ajan tietoja ei ollut yleensä lainkaan yhdistetty henkilöstörapor-

teissa 

3) henkilöstöä oli siirtynyt kuntaorganisaatiosta kuntayhtymien kirjoille, mitä 

ei yleensä selvennetty raporteissa 

4) vanhoja kunnan toimintoja oli kokonaan siirretty kunnalta pois yksityisen 

ja kolmannen sektorin puolelle, mutta työntekijä oli saattanut jäädä henki-

löstöraportin piiriin 

5) ylipäätään henkilöstön siirtymien seuraaminen (mistä-mihin) oli vaikeaa; 

kuntayhtymät ja vanhat liitoskunnat yleensä vain ”katosivat” raporteista 

6) raporttien tilastointitavat saattoivat muuttua jonakin vuonna, mikä vai-

keutti entisestään ajallista seurantaa 

7) vain pieni osa kunnista määritteli eksplisiittisesti mittaustavat ja -yksiköt 

(esim. henkilötyövuosi tms.) 

8) niukka esitystapa heikensi mahdollisuuksia ymmärtää raporttien sisältöä 

9) raporteissa ei suhteutettu kunnassa käytettyjä hallinnollisia jakoja ja toimin-

tomäärittelyjä mihinkään standardeihin, mikä vaikeutti vertailua 

10) toimialojen nimitykset olivat tarkasteluajanjaksolla selvästi muutoksessa 

11) kaiken kaikkiaan raportointi ei yleensä antanut mahdollisuuksia edes perus-

indikaattorien tarkempaan vertailuun tai muutosten kohdentamiseen ra-

portoinnin yleisluontoisuuden, epäsystemaattisuuden ja poikkileikkaus-

luonteisuuden vuoksi. 

Määrällisten muutosten arvioimisen sijaan arviointitutkimuksessa päädyttiin siihen, 

että henkilöstöraportointi voisi palvella muutosten ajallista suhteuttamista uudistuksiin. 

Kuitenkaan raportointia ei selvästikään pyritty tällaisessa mielessä hyödyntämään. Ra-

portoinnista näytti tyypillisesti puuttuvan strateginen orientaatio, jonka ohjaamana tietoa 

olisi aidosti haluttu kerätä. Joitakin poikkeuksia tähän sääntöön toki löytyi. Henkilöstö-

raportoinnissa olisi ollut potentiaalia tehdä uudistuskonteksti näkyväksi ja kytkeä niitä 

seurannan ja kehittämisen käytänteisiin. 

4.3.5 Henkilöstön tavoitettavuus uudistusarvioinnissa 

Edellisissä luvuissa kuvattu kuntahenkilöstökysely tuotti vastausprosentiksi 60 vuonna 

2009 ja 52 vuonna 2011. Vuoden 2011 sähköisen kyselyn toteuttamiseen liittyi kuitenkin 

ongelmia, jotka estivät henkilöstön tavoittamisen kokonaisuudessaan ja täten osin vi-
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nouttivat aineistoa. Olisi ollut mahdollista analysoida perinteisesti kyselyn katoa ja vi-

noutumavaikutuksia kyselyn tuloksiin, mutta havaittiin, että ongelmien kautta saatiin ar-

vokasta tietoa kuntien kyvystä tavoittaa henkilöstö yksinkertaisella kyselyllä. Mitä tämä 

kertoisi kuntien kyvystä osallistaa henkilöstöään monimutkaisempiin uudistamisproses-

seihin? 

Havainnot olivat seuraavat: 

 
1) lähes puolelle 38 otoskunnasta osoittautui vaikeaksi muodostaa ajantasaista 

nimilistaa kunnan henkilöstöstä sähköpostiosoitteineen tutkimuksen pe-

rusjoukon määrittelemiseksi tietyillä toimialamääreillä ja kuukauden määrä-

ajassa 

2) kahdessa kunnassa jouduttiin toteamaan, että listaa ei kohtuullisessa ajassa 

pystytä lainkaan toimittamaan; viidessä kunnassa kaikki henkilöstöä koske-

vat tiedot voitiin toimittaa ainoastaan paperikopiona, eikä seitsemässä kun-

nassa voitu nimiä yhdistää valmiiksi oikeaan sähköpostiosoitteeseen 

3) arviolta yli 5 % listoilla olevista henkilöistä osoittautui olevan muilta kuin 

pyydetyiltä toimialoilta tai jopa kunnan entisiä työntekijöitä 

4) merkittävällä osalla kohdetoimintojen kuntahenkilöstöä ilmoitettu sähkö-

postiosoite ei todellisuudessa toiminut tai ollut käytössä lainkaan 

5) kuntaorganisaatioiden roskapostisuodattimet estivät sangen usein kysely-

viestin perillepääsyn, mikä osaltaan pakotti täydentävän paperikyselyn lä-

hettämiseen noin tuhannelle henkilölle. 

Arvioinnin kannalta tämä aiheutti vinoutumia itse aineistoon, mutta kertoi samalla 

toisesta tärkeästä asiasta: kuntien valmius koko henkilöstöä koskettavaan tiedonkeruu-

seen oli heikkoa, mikä indikoi samalla pinnallista otetta henkilöstövoimavarojen hyö-

dyntämiseen uudistustilanteessa. Näin siis siitä huolimatta, että henkilöstön tiedottami-

sen, kuulemisen ja osallistamisen olettaisi olevan keskeinen prioriteetti nimenomaan 

kunta-alan mittavassa uudistustilanteessa. 

4.3.6 Yhteenveto: henkilöstötiedon kokonaisuus 

Uudistuksen henkilöstövaikutukset voitiin jakaa tulosten perusteella neljään tarkastelu-

tasoon. Ytimessä olivat työelämän laatu sekä muut yksilö- ja työyhteisötasoiset havain-

not, joita tässä luvussa kutsuttiin parametristen vaikutusten alueeksi. Tällaisista muutok-

sista oli kyse myös henkilöstörakennetarkastelussa.  
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Toisen tason muodosti määrällisten ja laadullisten muutosten yhteyksien tulkinta 

kunnissa. Esimerkkiaineistona käytettiin kuntien henkilöstöraportointia. Kehittämisen 

vaikuttavuuden kannalta oli olennaista tuntea ja eksplikoida se, millä tavalla määrälliset 

muutokset olivat yhteydessä laadullisiin (rakenteellisiin) muutoksiin. 

Kolmannella tasolla olivat kuntatyöyhteisöjen konkreettinen osallisuus ja vuorovai-

kutus uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toisin sanoen kyse oli siitä, olivatko 

henkilöstövoimavarat riittävästi aktivoituja ja millaiset edellytykset niiden osallistami-

selle oli olemassa. Tämä oli strategisen muutos- ja henkilöstöjohtamisen keskeistä toi-

mintakenttää, jota tarkasteltiin tiettyjen kyselytulosten kautta. 

Neljännellä tasolla sijaitsi henkilöstön rooli samanaikaisesti uudistuksen kohteena ja 

toteuttajana. Tätä voitiin arvioida yhdistämällä eri tutkimushavaintoja. Lähtökohtana oli 

kysymys siitä, mikä oli henkilöstön rooli uudistuksen toimintalogiikassa. Lisäksi hyödyn-

nettiin tutkimusprosessissa syntynyttä tietoa siitä, millaiset valmiudet kunnilla oli koh-

distaa tiedotusta, toimenpiteitä ja tiedonkeruuta henkilöstöönsä kokonaisuutena. Tätä 

tasoa kutsuttiin organisatoristen muutosten tulkintamekanismien hyödyntämiseksi. 

Tasot 3-4 olivat luonteeltaan systeemisten vaikutusten aluetta, joka täydensi paramet-

risia vaikutuksia sekä loi niiden muodostumiselle yhteistoiminnallisia edellytyksiä kunta-

työyhteisöissä. Tasojen 2-4 kehittyneisyys vaikutti myös olennaisesti siihen, missä mää-

rin arviointitutkimuksellinen tiedonhankinta pääsi käsiksi parametrisiin muutoksiin (vrt. 

esim. kyselyn vinoutumat). Kaiken kaikkiaan se, mitä olisi voitu pitää metodologisena 

vinoutumana ja validiteettiongelmana toisenlaisessa tutkimuksessa, toimi arvokkaana in-

formaationlähteenä systeemisistä henkilöstövaikutuksista. 

Vaikka arviointitutkimus ei voi välttämättä korjata näihin mekanismeihin liittyviä 

puutteita, kiinnittämällä huomiota niihin se voi parantaa omaa argumentaatiotaan sekä 

tehdä näkyväksi uudistukseen liittyviä haasteita. 

Taulukkoon 7. on koottu kokonaiskuva erilaisista arviointiperspektiiveistä ja -aineis-

toista suhteessa henkilöstövaikutuksiin. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että mi-

käli henkilöstö ei ole lähtökohtaisesti mukana uudistuksen logiikassa (muutosteoriassa), 

mikäli uudistuskonteksti ei selkeästi näy henkilöstöseurannan ja hallinnan käytänteissä 

ja mikäli erilaisia muutosattribuutioita ei riittävästi tehdä kunnassa, voidaan suhtautua 

pessimistisesti henkilöstön laadulliseenkin rooliin uudistuksessa. Paras-uudistukseen liit-

tyi tässä mielessä paljonkin pulmia. 
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Taulukko 7. Uudistuksen henkilöstövaikutusten tasot kuntarakenneuudistuksen evaluaatiossa. 

Taso Tietämisen kysymyksenä Hallinnan kysymyksenä 

1. Henkilöstön koke-
mukset 

Henkilöstön työelämän laatu 
ja työyhteisötasoiset havain-
not 

Laadullisia ja subjektiivisia 
seikkoja pyrittävä kytkemään 
hankkeeseen vahvemmin 

2. Henkilöstöraken-
teen muutokset 

Laadullisten muutosten yh-
teys henkilöstön määrällisiin 
muutoksiin 

Muutosten huomiointi henki-
löstöseurannassa ja arvioin-
nissa 

3. Henkilöstö muu-
tosten aktiivisena 
osapuolena  

Henkilöstön osallisuus uudis-
tuksen suunnitteluun 

Strateginen muutos- ja henki-
löstöjohtaminen 

4. Henkilöstö saman-
aikaisesti muutoksen 
kohde ja toteuttaja 
(vrt. työelämän laa-
dun ja tuottavuuden 
samanaikainen kehit-
täminen) 

Henkilöstön paikantaminen 
uudistuksen logiikassa, hen-
kilöstö sidosryhmänä ja toi-
mijana 

Työnantajan ja henkilöstön vä-
liset yhteistoiminnan muodot 

4.4 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen tulokset koskivat kolmea osa-aluetta: 1) Paras-ARTTU-tutkimuksen sosi-

aalista kontekstia, 2) Paras-uudistuksen henkilöstövaikutuksia sekä 3) henkilöstöä kos-

kevia muutostulkintoja. Tutkimuksen kokonaisuus toi esiin, että arviointitutkimuksen 

käytännön toteutusprosessissa voidaan erottaa laadullisesti hyvin erityyppisiä vaiheita ja 

että niiden kokonaishallinta edellyttää arviointitutkijalta valmiuksia tutkimusmetodien 

joustavaan soveltamiseen sekä suhteessa arviointitehtävään että ulkopuolisiin odotuk-

siin. 

ARTTU-arviointitutkimusohjelman lähestymistapaa voitiin luonnehtia refleksii-

viseksi erotuksena metodiohjautuvasta tai koulukuntauskollisesta arvioinnista. Siinä to-

teutui monitoimijainen ja moninäkökulmainen tutkimusote sekä tiivis vuorovaikutusra-

kenne käytännön ja tukimuksen välillä usean vuoden ajan. Keskeistä siinä oli pyrkimys 
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tuottaa tutkimuksellista näyttöä kunta- ja keskustasoisen päätöksenteon tueksi (evi-

dence-based management), mutta samalla ARTTU-ohjelma positioi itsensä pikemmin-

kin kunta-alan apulaiseksi arviointitiedontuotannollaan. ARTTU-tutkimus ei pyrkinyt 

asettamaan selviä kriteereitä menestyksekkäälle reformille vaan se tunnusti, että tulkin-

nat ja johtopäätökset olivat lopulta kuntien itsensä käsissä. Samalla kun arviointitutkijat 

sosiaalistuivat tutkimusohjelman yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin vuorovaiku-

tuksessa kuntatoimijoiden ja ohjausryhmien kanssa, ARTTU myös pyrki sitouttamaan 

päätöksentekijät ohjelmalliseen rakenteeseensa. Tämän avulla paradoksaalisesti arvioin-

titutkimuksellista liikkumavaraa ja riippumattomuutta pystyttiin vahvistamaan. 

Henkilöstökyselyaineistoon vuosilta 2009 ja 2011 perustuen työelämän laadun muu-

tosta ja pysyvyyttä pyrittiin selittämään eri näkökulmista. Kuntatyöelämän laadun koko-

naiskeskiarvo vaihteli pitkän aikavälin vertailuaineiston perusteella hyvin vähän vuosina 

1995–2011. Työelämän laadun osaulottuvuuksien paremmuusjärjestys pysyi samana 

tuona aikana. Myös toimintojen järjestys oli hyvin pysyvä: lasten päivähoidossa työelä-

män laatu oli tyypillisesti korkeinta, vanhusten palveluasumisessa ja terveyskeskuksissa 

matalinta. Yleishallinnon henkilöstö oli mukana vuoden 2011 kyselyssä saaden verraten 

matalia tuloksia työelämän laadun mittauksessa. Havainnot tukivat työelämän laadun 

mittauksen validiteettia. Kun kunnat järjestettiin paremmuusjärjestykseen työelämän ko-

konaislaatua kuvaavan summamuuttujan perusteella, olivat muutokset rankingissa 

2009–2011 myös pieniä. Sijoitustaan olennaisesti parantaneet kunnat olivat uudistus-

kuntia. 

Keskiarvovertailujen ja regressioanalyysin perusteella uudistus tai muut rakenteelliset 

tekijät eivät kuitenkaan selittäneet kovinkaan suurta osaa kuntatasoisesta työelämän laa-

dun vaihtelusta. Vuonna 2011 pienissä kunnissa työelämän laatu oli tilastollisesti mer-

kitsevästi parempi kuin suurissa kunnissa. Ainoastaan kunnan koko oli yhteydessä vai-

kutusmahdollisuuksiin työhön siten, että pienemmissä kunnissa ne koettiin paremmiksi. 

Suurempi merkitys oli kunnan sisäisillä, toimintakulttuurisilla tekijöillä. Työelämän laa-

dun lievä kokonaisparantuminen selittyi varianssianalyysin perusteella esimiestyöulottu-

vuuden paranemisella. 

Sosiaalisen pääoman ympärille kytkeytyi työelämän laatua keskeisesti selittäviä teki-

jöitä. Uudistuksen lievästi myönteinen yhteys työelämän laatuun saattoi selittyä nimen-

omaan sosiaalisen pääoman muutoksella siten, että uudistus asetti toimintakulttuuriset 

ja henkilöstöön liittyvät kysymykset voimakkaammin päivittäisjohtamisen kohteeksi. 

Toisaalta taas uudistus saattoi muodostaa yhteistoiminnallisen objektin, jonka tarkastelu 

ja työstäminen jo sellaisenaan uusi työyhteisön sääntöjä, uskomuksia, ajattelutapoja ja 

kulttuurisia normeja kuntakohtaisella tavalla. 



 

85 
 

Tutkimuskuntien henkilöstö- ja kuntastrategioiden välisten yhteyksien tyypittely 

osoitti, että vain joka kuudennessa kunnassa vallitsi selvä strateginen yhteys. Suurim-

massa osassa kuntia henkilöstöstrateginen kytkös dokumenteissa oli ohut. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien henkilöstöstrategisen tyypin yhteyttä työelämän 

laatuun, henkilöstön osallisuuteen, henkilöstön uudistuspotentiaaliin sekä kunnan luot-

tamus- ja yhteistyöilmapiiriin. Keskiarvotarkastelun perusteella kunnat, joissa oli matalin 

työelämän laatu, olivat useimmiten niitä kuntia, joissa oli joko heikko henkilöstöstrate-

ginen yhteys tai matala luottamus-yhteistyötaso.  Korkea työelämän laatu taas liittyi kor-

keaan tasoon jommassakummassa. 

Reformin vaikutukset jaettiin analyyttisesti parametrisiin (alfa-tasoisiin) vaikutuksiin 

sekä systeemisiin (beta-gammatasoisiin) (Golembievski ym. 1976). Kunnissa, joissa stra-

teginen henkilöstöjohtamisen ote oli vahva, olivat muutosten taustalla todennäköisesti 

uudistuksiin liittyvät sanastot ja puhetavat, kun taas käytännöllisemmissä organisaatioissa 

konkreettiset toimenpiteet ja yhteistyösuhteet. Tällä erolla on oletettavasti merkitystä tulkit-

taessa työelämän laadun muutosta uudistuskontekstissa. 

Kysely- ja strategia-aineistojen autoetnografiaa hyödyntävä toinen luenta ei tukenut 

käsitystä laajemmasta ja laadullisesta systeemisen tason kehityksestä henkilöstön ja uu-

distuksen välisellä akselilla. Havaittiin muun muassa, että henkilöstö puuttui Paras-uu-

distuksen logiikasta sellaisena kuin se arviointitutkimuksessa rekonstruoitiin. Uudistuk-

seen liittyvät myönteiset parametriset henkilöstöindikaatiot kytkeytyivät todennäköisesti 

yksittäisten kuntien toimintakulttuurien ja johtamisen dynamiikkaan pikemmin kuin uu-

distuksen aikaansaamiin systeemisiin muutoksiin. Henkilöstöön kohdistuviin tulkinta- 

ja hallintamekanismeihin liittyi Paras-uudistuksessa paljonkin pulmia. 

Näyttöön perustuvan johtamisen ja päätöksenteon välineenä yleisesti käytettävät pa-

rametriset indikaatiot saattavat helposti johtaa väärin johtopäätöksiin rakenteellisen uu-

distuksen vaikutuksista. Institutionaaliset käytännöt ja henkilöstöjohtamisen tavat voivat 

hetkellisesti reagoida ulkoisiin muutospaineisiin, mutta mikäli uudistus ei kykene edistä-

mään kokonaisvaltaisempaa tulkinnan ja hallinnan rakennetta suhteessa henkilöstöön, 

jäävät vaikutukset todennäköisesti pinnallisiksi. 

  



86 
 

5. DISKUSSIO 

Kirjallisuuskatsauksessa arviointitutkimuksen toteutuskontekstista erotettiin analyytti-

sesti arviointikäsitys, arviointitutkimuksen sidosryhmävuorovaikutus ja tulkinnan ja hal-

linnan mekanismit. Samalla päädyttiin tarkastelemaan evaluaation ennakoimatonta ja 

vuorovaikutteista luonnetta kuvaamalla konkreettisen arviointitutkimushankkeen tulok-

sia ja toteutuskontekstia rinnakkain. Tässä luvussa pohditaan, mitä yleisempää saadut 

tutkimustulokset kertovat siitä, mikä on arviointitutkimuksen toteutuskontekstin suhde näytön 

tuottamisprosessiin. Lisäksi hahmotellaan, miten tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää 

uudistustyössä. 

5.1 Hyötynäkökulma ohjaa arviointitutkimusta 

Arviointitutkimuksen tekemisen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on käsitys siitä, millä 

tavalla arviointia tullaan hyödyntämään. Arviointitutkimuksen hyödyntäminen ja vaikut-

tavuus ovat läsnä lähes kaikissa arviointitutkimuksen määritelmissä, mutta eri lähesty-

mistavat painottavat eri tavoin esimerkiksi arvioinnin roolia päätöksenteossa ja tiedon-

levityksessä. Jotkin perusmääritelmät (kuten Scriven 1991) korostavat sitä, että arvioin-

nin vaikuttavuus perustuu objektiivisiin ja systemaattisiin (yhteiskunta)tieteellisiin me-

netelmiin. Patton (1997) ja Weiss (1995) taas korostavat enemmän sitä, että arviointitut-

kijan tulee olla konkreettisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ja pyrkiä saa-

maan äänensä kuuluviin.  

Kuntarakenneuudistuksen arviointitutkimuksen perusteella arviointitutkimuk-

sen hyödyntämiseen liittyy useita eri kysymyksiä. Ensimmäinen näyttää olevan 

se, kenen tai minkä tahon ajatellaan hyödyntävän arviointitietoa – onko kyse 

rajatusta erityisasiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden joukosta vai laajem-

masta yleisöstä, jolloin arvioinnilla voidaan ajatella olevan laajempia oppimis-

vaikutuksia. Kuntarakenneuudistuksen arviointiohjelmassa tehtiin diskursiivi-

sesti tiettäväksi, että arviointi pyrkii hyödyttämään nimenomaan kuntia ja kun-

tapäätöksentekijöitä sekä laajemmin muitakin kunta-alan toimijoita. Tämä 

strateginen valinta määritteli paitsi tutkimustulosten esitystapaa myös abstrak-

tiotasoa – tutkimuksella pyrittiin tuottamaan melko yleistajuista tietoa kuntien 
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tilanteesta kehittämistyön tueksi. Tässä mielessä tutkimusohjelman lähestymis-

tapa oli formatiivinen, keskeneräistä kehittämisprosessia analysoiva ja sitä tu-

keva. 

Hyödyntämisessä näyttää kuitenkin olevan kyse myös toisenlaisesta kysymyksestä eli 

siitä, millä tavalla arviointikohteeseen liittyvä yleisempi problematiikka tuodaan esille arviointitut-

kimuksen keinoin. Tämä on osaltaan seurausta Scrivenin (1991) määritelmästä, jossa 

korostetaan arviointitutkimuksen sosiaalitieteellisiä juuria. Teorialähtöinen arviointitut-

kimus pyrkii ratkaisemaan tätä ongelmaa tarkastelemalla arviointikohdetta kontekstis-

saan eli ottamalla huomioon siihen liittyviä sosiaalisia ja poliittisia tekijöitä sekä syvempiä 

teoreettisia vaikutusmekanismeja (esim. Pawson & Tilley 1997). 

Voidaan ajatella, että arviointitutkimuksen tuottamalla yleiskuvalla on merkitystä eri-

tyisesti silloin kun uudistuskonteksti on kompleksinen, siihen liittyy monia toimijoita ja 

esimerkiksi toimintakulttuurisia tekijöitä. Voidaan myös ajatella, että tässä tarkastellussa 

arviointitutkimuksessa oli (potentiaalista) hyötyä tällaisen kompleksisuuden näkyväksi 

tekemisestä ainakin seuraavissa suhteissa: 

Eri osajulkaisuissa käsiteltiin henkilöstön, organisaatioiden ja rakenteellisen 

uudistuksen välistä vuorovaikutusta monin eri tavoin. Toinen mahdollinen va-

linta olisi ollut pitäytyä vaikutusnäkökulmassa (miten uudistus vaikuttaa hen-

kilöstön työelämän laatuun jne.). 

Henkilöstötutkimuksessa pyrittiin ottamaan huomioon henkilöstön tietoisuus, 

aktiivinen toimijuus sekä kieli todellisuuden rakentajana, mikä perustuu sosi-

aalitieteelliseen ihmiskäsitykseen. Tämä voidaan tulkita toisaalta arvioinnin 

emansipatorisena painotuksena sekä toisaalta realistisena painotuksena siinä mie-

lessä, että arviointi pyrki tuottamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen ku-

van arvioinnin kohteesta omassa toimintakontekstissaan. Toinen mahdolli-

suus olisi ollut pitäytyä esimerkiksi henkilöstövoimavarakehyksessä, jossa pois 

olisivat jääneet esimerkiksi työelämän laadun sosiaaliset ulottuvuudet sekä 

muutosteorioihin liittyvä pohdinta. 

Edellisiin kohtiin limittyvä sisällöllinen valinta koski metodologisen tason määrittä-

mistä. Henkilöstötutkimuksessa liikuttiin laajojen kunta- ja toimialakokonaisuuksien ja 

pitkälti keskiarvojen ja keskijakaumien tasolla. Lisäksi hyödynnettiin autoetnografista 

tutkimusprosessin tarkastelua, mikä ei ole tyypillistä arviointitutkimuksissa. Painotus oli 

tietoisesti enemmän holistisessa tarkastelussa yksittäistapausten varianssien sijaan. Tämä 

oli perusteltua paitsi tutkimusteknisesti myös siitä syystä, että laajalta Paras-uudistukselta 
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voitiin odottaa systeemisiä vaikutuksia kuntaorganisaatioiden ja henkilöstön väliseen suh-

teeseen. Nämä vaikutukset aktualisoituvat vasta laajemmassa aineistossa ja katsantokan-

nassa. Tämä näkökulma johti myös Paras-uudistusta koskevaan johtopäätökseen, jonka 

mukaan uudistuksen toimeenpanossa tulisi olla mukana kokonaisvaltainen henkilöstö-

strategia, jossa henkilöstö nähdään yksittäisiä työntekijöitä tai työyhteisöjä laajempana 

uudistuksen osapuolena. Tämän henkilöstöstrategian toteutumista tulisi tarkastella uu-

distuksen vuorovaikutusrakenteiden ja erilaisten toimintakulttuurien välisen dynamiikan 

kautta. Näiden tarkastelussa henkilöstötutkimuksessa hyödynnetyt tutkimustavat olivat 

pääosin toimivia, vaikka tämä käsitys tarkentuikin vasta tutkimusprosessin myöhem-

missä vaiheissa. 

Käsitys arviointitutkimuksen hyödyntämisestä vaikuttaa siis perustavalla tavalla sii-

hen, millaisia menetelmällisiä ja diskursiivisia ratkaisuja arviointitutkimuksessa (jo sen 

alkuvaiheessa) tehdään. Voidaan ajatella, että pyrkimys arviointikohteen kontekstuaali-

sen problematiikan kuvaamiseen on tärkeä valinta, joka tehdään jo ennen valintaa for-

matiivisen / summatiivisen arvioinnin välillä (ks. Herman ym. 1987, 26.). Tässä ensim-

mäisessä valinnassa olennaista on tavoiteltava realismin aste, ei niinkään se, millaisia tar-

kempia menetelmiä ja menettelytapoja käytetään. 

Voidaan edelleen ajatella, että formatiivisessa / summatiivisessa arvioinnissa on kyse 

pikemminkin tämän realismivalinnan päälle rakennettavasta sosiaalisesta ja diskursiivi-

sesta positiosta eli siitä, millä tavoin tutkija yhdistää ja kommunikoi erilaisia lähestymis-

tapoja, metodeja ja on vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Jaottelu kehittämispro-

sessiin kohdistuvan formatiivisen ja lopputuloksiin kohdistuvan summatiivisen arvioin-

titutkimuksen välillä näyttää sinänsä hämärtävän realismin asteeseen liittyvää pohdintaa 

ja valintoja. Sekä formatiivinen että summatiivinen lähestymistapa voivat lisätä yleistä 

ymmärrystä arvioinnin kohteesta, mikä taas voi hyödyttää sekä kehittäjiä että päätöksen-

tekijöitä. 

5.2 Vuorovaikutusrakenne mahdollistaa 

Arviointitutkimuksen erityisestä positiosta käsin voidaan tuottaa sellaista yleisempää tie-

toa, jota muulla perus- tai soveltavalla tutkimuksella ei välttämättä saataisi selville. Arvi-

oinnin position erityisyys perustuu ennen kaikkea siihen näköalapaikkaan, jonka tutkija 

saa suhteessa johonkin muutosprosessiin, eri intressiryhmien näkemyksiin sekä yhtei-

seen tehtävään (arviointitutkimusohjelmaan). Tässä mielessä arviointitutkimus on hyvin 

lähellä toimintatutkimusta, jossa Kurt Lewiniä seuraten ”sosiaalista tilannetta voidaan 
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parhaiten ymmärtää, kun tilannetta yritetään ensin muuttaa ja sitten muutoksen vaiku-

tukset havainnoidaan. (…) Tavallisissa oloissa näkymätön tulee muutoksen johdosta nä-

kyväksi” (Kalliola 1996, 55). 

Arviointitutkimus ei kuitenkaan rakenna itse itselleen tuota näköalapaikkaa, eikä sen 

luonne ole riippumaton siitä, millaisessa vuorovaikutusrakenteessa ja kenen kanssa tut-

kimusta tehdään. Tätä seikkaa arviointikirjallisuudessa on korostettu varsin vähän. Ar-

viointitutkimuksen vuorovaikutusrakenne on aina tavalla tai toisella läsnä – rajatusta oh-

jausryhmäkäsittelystä laajempaan levitystyöhön. Erityisesti silloin kun puhutaan ymmär-

ryksen lisääntymisestä arviointikohteen yleisproblematiikasta, vuorovaikutusrakenne on 

avainasemassa. Tällainen tieto voi olla hyödyllistä edellyttäen kuitenkin sellaista tahoa tai 

subjektia, joka pyrkii kohti poikkihallinnollista ja poikkitieteellistä kokonaisymmärrystä. 

Tällöin keskeinen kysymys on, miten arvioinnin tilaaja, uudistuksen rahoittaja tai ylipää-

tään sidosryhmät saadaan oppimaan arvioinnista – vaikka eivät yhtyisikään sen johto-

päätöksiin tai eivät kokisikaan olevansa tällaisen kokonaisymmärrykseen pyrkivän sub-

jektin asemassa (vrt. improved use, Weiss 1995). 

 
ARTTU-arviointiohjelmaan liittynyt erityinen vuorovaikutusrakenne tutkijoi-

den ja sidosryhmien välillä oli yhteistyön syvyyden ja ajallisen keston osalta 

varsin poikkeuksellinen. Sen taustalla olivat toki Paras-uudistukseen liitetyt 

seurantavelvoitteet ministeriöille ja eri asiantuntijatahoille, mutta toisaalta se 

pystyttiin myös läpiviemään ilman tutkijalle näkyviä ongelmia. Vaikutelma oli, 

että esimerkiksi kunnista tilaisuuksiin osallistuttiin runsaslukuisesti ja mielel-

lään. Vuorovaikutusrakenteen verraten intensiivinen luonne saattaa selittyä 

kahdella ajatuksella: ensinnäkin sillä, että ARTTU-ohjelmassa pyrittiin edellä 

mainittuun kokonaisymmärryksen kehittämiseen poikkihallinnollisella ja poik-

kitieteellisellä prosessilla eikä esimerkiksi rajatun vaikuttavuustiedon esille tuo-

miseen. Toisaalta tämän tyyppinen prosessi mahdollisti myös sen, että sidos-

ryhmien edustajat kokivat olevansa mukana ja sisällä arviointitutkimusproses-

sissa ja siten tiedon subjekteja pikemmin kuin objekteja. 

Tässä mielessä laajaa vuorovaikutusrakennetta on vaikea olla pitämättä perus-

teltuna kuntarakenneuudistuksen kaltaisen muutoshankkeen arvioinnin yhtey-

dessä, jossa esimerkiksi aiempi kotimainen tutkimustieto on hyvin vähäistä, ja 

jossa poliittisella ja toimintakulttuurisella ulottuvuudella on julkisenkin keskus-

telun perusteella suuri merkitys. 
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Vuorovaikutusrakenteella näyttääkin olevan kaksi arvioinnille erityistä funktiota: sa-

malla kun se avaa tutkijalle tiedon keräämiseen ja omien tulkintojen validoimiseen liitty-

viä mahdollisuuksia, tarjoaa se sidosryhmille mahdollisuuden oppimiseen ja ennen kaik-

kea opitun soveltamiseen subjektiperspektiivistä. Olennaista on, että vaikka vuorovai-

kutusrakenne on ohjelmoitu, sen sisältö voi olla moninäkökulmaista ja laaja-alaista. Tällä 

päätelmällä voi olla varsin konkreettista merkitystä työelämässä, jossa tiukasti määritte-

lemättömälle vuorovaikutukselle helposti lyödään tehottomuuden ja viihteellisyyden 

leima. 

5.3 Erillisvaikutuksen jäljillä 

Summatiivisen eli lopputuloksiin keskittyvän arvioinnin tärkeyttä korostavat ennen kaik-

kea tarpeet optimoida julkisten varojen käyttöä. Summatiivisen arviointitutkimuksen 

ydinkysymys koskee hankkeen vaikuttavuutta. Tämä tarkoittaa toisaalta näytön kerää-

mistä uudistuksen vaikutuksista ja toisaalta sen osoittamista, missä määrin nuo vaiku-

tukset ovat uudistuksesta johtuvia (erillisvaikutus). Erillisvaikutuksen osoittaminen on 

kuitenkin vaikeaa. Formatiivinen ja summatiivinen arviointitutkimus eroavat keskeisesti 

sen suhteen, painottavatko ne kehittävää vai loppuarviointia, joista jälkimmäinen perus-

tuu usein käsitykseen hankkeen erillisvaikutuksesta verrattuna muunlaisiin toimenpitei-

siin tai niiden puuttumiseen (esim. Herman ym. 1987, 16). 

Formatiivinen arviointitutkimus keskittyy kehittämisprosessiin ja uudistuksen eri 

osa-alueisiin. Näistä muodostuva laadullinen tai korrelatiivinen tieto ruokkii johtopää-

tösten tekemistä laajemman poikkitieteellisen ja teorian ja käytännön vuoropuhelun 

kontekstissa. 

 
ARTTU-ohjelma ilmensi sekä formatiiviseen että summatiiviseen tutkimustie-

toon pohjautuvan keskustelualustan rakentamista, mutta tutkimusmoduulit ei-

vät poistaneet tai ratkaisseet kysymystä siitä, mikä oli Paras-lainsäädännön eril-

lisvaikutus tutkimuskunnissa.  

Päättäjien kiinnostuksen kohteena eivät ole välttämättä kaikki erilaiset yhteiskunnal-

liset aspektit, joita käynnistetyllä hankkeella on, vaan se, miten kustannuksissa voidaan 

säästää ja tuloksiin päästä tehokkaasti. Samanaikaisesti kuitenkin Paras-uudistuksen kal-

taiset hankkeet ovat niin mittavia ja monimutkaisia, että kokeellisten vertailuasetelmien 

tai kvasikokeellisten asetelmien laadinta on lähes mahdotonta tai ainakin epäeettistä. Li-

säksi koeasetelmallinen arviointitutkimus ei ole uskottava monimutkaisten hankkeiden 

ja interventioiden yhteydessä, jolloin väliin tulevien muuttujien määrä on suuri.   
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Vertailu- ja koeasetelmallisen arviointitutkimuksen ongelmana erillisvaikutusten suh-

teen on saatujen tulosten tulkinta (esim. Scriven 2008). Mikäli osoitetaan, että uudistus 

tuottaa esimerkiksi keskimäärin parempaa työelämän laatua henkilöstölle, avoimeksi jää 

kysymys mistä tämä johtuu? Voiko sittenkin taustalla olla tekijöitä, joita tilastollisessa 

mallissa ei voida vakioida? Summatiivinen arviointitutkimus lähestyy vaikuttavuutta 

problematisoimalla ”Y:n” eli vaikutukset, riippuvat muuttujat, mutta X eli vaikutuksia 

aikaansaava toimenpide otetaan annettuna. 

Henkilöstötutkimuksessa analysoitiin uudistuksen vaikutuksia useista eri nä-

kökulmista. Uudistus määriteltiin kolmiluokkaiseksi muuttujaksi (kuntaliitos, 

syvenevän yhteistyön alue, ei uudistusta), jonka luokkien välillä voitiin tehdä 

vertailua. Uudistuksen määrittely näin alkoi kuitenkin vaikuttaa yksioikoiselta, 

eikä rakenteellisten muuttujien selitysvoima ollut ylipäätään kovin suuri. Tämä 

oli sinänsä tärkeä tieto yhteistyökumppaneille.  

Erillisvaikutuksen osoittamisen ongelma on pohjimmiltaan tiedonfilosofinen: X (uu-

distus) ja Y (sen vaikutukset) eivät ole elämismaailmassa toisistaan erillisiä ilmiöitä, 

vaikka niitä sellaisina analysoidaankin. Itse asiassa ne muodostavat kolikon kaksi puolta, 

eikä niistä ole järkevää edes puhua ilman toisiaan. Erillisvaikutuksen määrittämisen on-

gelmana on, että tutkimuksen käyttämät mittarit kykenevät reagoimaan ainoastaan en-

nalta määriteltyihin, oletettuihin syihin ja vaikutuksiin, joille ei kuitenkaan löydy vasti-

neita elämismaailmassa. Sekä summatiivisessa että formatiivisessa arvioinnissa tutkija 

mittaa lähtökohtaisesti omia konstruktioitaan. 

Tosiasiassa kysymys siitä, missä määrin vaikutukset johtuvat juuri tietystä toimenpi-

teestä on kysymys attribuutiosta, syyksi lukemisesta. Attribuutiot (tai tulkinnat) sisältävät 

toisin sanoen sekä muutoksen syyn että vaikutuksen. Arviointitutkimuksen ongelmana 

tässä suhteessa on, että elämismaailmassa attribuutioihin liittyy myös sosiaalisia, poliitti-

sia ja kulttuurisia seikkoja, joista on vaikea irtautua tutkimuksenkaan keinoin. Summa-

tiiviselle arviointitavalle on ominaista se, että attribuutioiden halutaan olevan objektiivi-

sia, kun taas formatiivisessa arvioinnissa niihin sisältyy väistämättä voimakkaampi sub-

jektiivinen ja tulkinnallinen elementti. Esimerkiksi kyselyiden tai haastatteluiden tulokset 

osoittavat, miten ihmiset kokevat muutokset, ja tällä tiedolla on erilainen merkitys arvi-

ointitavasta riippuen. 

Henkilöstötutkimuksessa havaittiin, että tutkijan, arviointikohteen ja sidosryh-

mien välinen vuorovaikutus tuotti itsessään tietoa erillisvaikutuksesta. Kyse oli 

siitä, millä tavalla uudistus tuli näkyviin kuntien henkilöstöön liittyvissä tul-
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kinta- ja hallintakäytänteissä, kun tutkimus tukeutui niihin omassa aineiston-

keruussaan. Arviointitutkimus joutui osittain toimimaan henkilöstöä koskevan 

tiedonkeruun ”uudisraivaajana” kohdaten toimintakäytänteissä erilaisia ongel-

mia. Eri havainnot viittasivat yhdessä siihen, että uudistuskonteksti ei näkynyt 

millään uudella tavalla henkilöstöön liittyvien muutostulkintojen ja hallinnan 

käytänteissä. Arviointitutkimuksellinen johtopäätös oli, että tämä kertoi uudis-

tuksen heikosta systeemitason vaikuttavuudesta. Yleisemmin huomionar-

voista oli, että nämä käytänteet tulivat pitkälti näkyviksi nimenomaan tutki-

musprosessin ”sivutuotteena”. 

Erillisvaikutuksissa ei siis ole kyse pelkästään muutosattribuutioiden sisällöstä vaan 

myös niistä tulkinnan ja hallinnan mekanismeista, jotka mahdollistavat attribuutioiden 

syntymisen muutoshankekontekstissa. Tässä katsannossa uudistuksen henkilöstövaiku-

tuksista ei ollut järkevää olettaa yhtä oikeaa tulkintaa. Olennaisempaa oli kysyä, oliko 

arviointitutkimuksesta riippumatta kunta-alalla olemassa sellaisia toimintatapoja, joiden 

kautta uudistukonteksti voitaisiin huomioida henkilöstöä koskevassa tiedonmuodostuk-

sessa. 

5.4 Arviointitutkimus ja tietokäsitykset 

Arviointitutkimuksen on tässä tutkimuksessa nähty rakentuvan vuorovaikutteisten tul-

kinta- ja hallintamekanismien varaan ja todettu, että arviointitutkijan tulisi olla tietoinen 

näistä mekanismeista. Samalla kun on korostettu henkilöstövaikutuksia koskevien tieto-

sisältöjen voimakasta sosiaalista ehdollisuutta, on vältetty arviointitutkimukseen liittyvän 

yksilötasoisen ymmärtämisen ja osaamisen tarkempaa määrittelyä. Tämä olisikin oman 

tutkimuksensa arvoinen aihe. 

Arviointitutkijan on joka tapauksessa hyvä olla tietoinen erilaisista yksilötasoisista 

tietokäsityksistä (implicit epistemologies, Pirttilä-Backman 1993), jotka toimivat institu-

tionaalisten tulkintakäytänteiden taustatekijänä. Kitchenerin ja Kingin (1991, 162–165) 

esittämää kriittisyyden ja ongelmista oppimisen luokittelua (reflective judgement model) 

voidaan pitää tässä suhteessa suuntaa-antavana: 

 

”(E)nsimmäisellä [kehitys]tasolla tieto on ehdottoman totta ja muut-

tumattomassa muodossa. 

Toisella tasolla tietoon suhtaudutaan edelleen totena. Ongelmanrat-

kaisussa on vain löydettävä oikea tieto ja metodi, joka on jonkun tietä-

vämmän hallussa. 
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Kolmannella tasolla havaitaan, että kaikkiin ongelmiin ei löydy vas-

tausta auktoriteeteilta, mutta niiden uskotaan ratkeavan rationaalisesti en-

nen pitkää. 

Neljännellä tasolla hyväksytään epävarman tiedon olemassaolo ja auk-

toriteettien väärässä olemisen mahdollisuus. Aidoiksi ongelmiksi hyväk-

sytään myös huonosti strukturoitavissa olevat todellisen elämän ongel-

mat, kun siihen asti ongelmilta on vaadittu hyvin selkeää muotoilua ma-

temaattisten tehtävien tapaan. 

Viidennellä tasolla ymmärretään, että tieto tulee ymmärtää suhteessa 

kontekstiinsa, mutta samanaikaisia samaan kohteeseen liittyviä erilaisia 

tulkintoja on vaikea mieltää. 

Kuudennella tasolla ymmärrys ja tulkinta kyetään suhteuttamaan arvi-

oinnissa, mikä on edellytys huonosti strukturoituvien ongelmien käsitte-

lylle. 

Seitsemännellä tasolla tieto ymmärretään epävarmaksi ja siitä voidaan 

tehdä erilaisia tulkintoja ja arviointeja. Tämän lisäksi osataan tehdä epis-

teemisiä arvostelmia parempien tai parhaan ratkaisun hyväksi.” 
(Ref. Poikela & Poikela 1999, 172–173.) 

Kovin konkreettiseen tai asiantuntijavetoiseen tietokäsitykseen (tasot 2–3) perustuva 

lähestymistapa ei välttämättä sovi kompleksiseen ja monitoimijaiseen uudistusarvioin-

tiin. Arviointitutkija ei ole esimerkiksi ratkaisemassa tietyn alan substanssikysymyksiä, 

vaikka niiden (teoreettisesta) tuntemisesta ei luonnollisesti ole haittaakaan. Tässä tutki-

muksessa oli oletettu ja osin edellytettykin arviointitutkimuksen toteutusympäristöltä 

(kunta-alan eri toimijoilta) varsin korkeata tietokäsitystä. Huomionarvoista oli kuitenkin, 

että arviointitutkimuksen tulisi kyetä toimimaan eri tasoisissa ”tietoympäristöissä” ja 

mukauttamaan oma lähestymistapansa näihin ehtoihin. Arviointitutkimushankkeen tie-

toympäristö on erilainen riippuen esimerkiksi siitä, ollaanko tekemisissä yksittäisten työ-

paikkojen, kehittämisprojektien tai asiakasryhmien kanssa. Eri osapuolten suhtautumi-

nen tulkinnalliseen arviointitutkimusprosessiin voi täten vaihdella paljonkin. 

Kontekstuaaliset tulkintamekanismit ja niiden taustalla olevat tietokäsitykset voivat 

muodostua pullonkaulaksi minkä tahansa muutoshankkeen onnistumisen kannalta. Tie-

tokäsitysten pidemmälle menevä tutkiminen ja kenties kehittäminenkin merkitsevät as-

tumista arviointitutkimuksen tehtäväalueen ulkopuolelle. Kuitenkin tietoympäristön nä-

kyväksi tekemistä voidaan pitää yleisessä mielessä jopa arviointitutkimuksen sosiaalipsy-

kologisena funktiona, josta voi olla erityistä hyötyä ainakin henkilöstövaikutusten ja yh-

teistyörakenteiden arvioinnin yhteydessä. 
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5.5 Uudistusten parempaan huomiseen 

Uudistuksen vaikutuksia välittävät tekijät 

Uudistuksen ja henkilöstön välistä yhteyttä tulkittaessa on olennaista kysyä, millainen or-

ganisaation toimintakulttuuri on suhteessa ulkoapäin tulevaan muutokseen. Mikäli organisaa-

tiokulttuureja kyettäisiin tunnistamaan paremmin, voitaisiin myös paremmin arvioida 

uudistuksen vaikutuksia henkilöstöön. Tässä tutkimuksessa päädyttiin ajatukseen, että 

niissä kunnissa, joissa sosiaalinen pääoma oli lähtökohtaisesti korkeampi, oli uudistus 

tiivistänyt yhteisöllisyyttä ja uusintanut yhteisöllisiä käytänteitä, mikä sitten näkyi työelä-

män laadun keskimääräisenä kohenemisena. 

 

  

Kuvio 13. Vuorovaikutuksen eri tasot työyhteisöjen vuorovaikutuksessa (Mönkkönen 2008, 542). 

 

Toimintakulttuurien erottelussa voitaisiin soveltaa Mönkkösen (2008) kuvaamia työ-

yhteisöjen vuorovaikutuksen tasoja (kuvio 13). Ajatuksen mukaan ”ensimmäisellä vuo-

rovaikutuksen tasolla vuorovaikutus on hyvin muodollista ja pääasiassa vain yhteistä ti-

lanteessa olemista” (emt., 541), mikä on ilman muuta tärkeä lähtökohta mille tahansa 

yhteisölle. Tavoitteellisuuden lisääntyessä vuorovaikutus muuttuu ja kehittyy laadulli-

sesti kohti ”tehokkaampaa” yhteistoimintaa, jossa yksilöistä on muodostunut ”jouk-

kue”, joka pystyy parhaimmillaan suurempiin saavutuksiin kuin yksittäiset henkilöt. 

Mönkkönen (emt., 542) korostaa, että ”kaikissa foorumeissa voidaan liikkua kaikilla 

näillä vuorovaikutuksen tasoilla”. 

Korkeammilla vuorovaikutuksen tasoilla voidaan olettaa, että uudistus kohdataan 

luontevammin kuin alemmilla vuorovaikutuksen tasoilla. Jatkotutkimuksellisesti olisi 
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tärkeää selvittää sitä, vaihteleeko uudistuksen vaikutus työelämän laatuun toimintakult-

tuurin tasojen mukaan esimerkiksi epälineaarisesti. 

”Jos julkisen hallinnon uudistuksilla todella halutaan lisätä tuottavuutta 
tai jatkaa ihmisten työuria, olisi välttämätöntä kehittää arviointivälineitä 
myös yhteistoiminnallisten suhteiden näkökulmasta.” (Emt., 549.) 

Henkilöstön rooli Paras-uudistuksessa 

Tässä tutkimuksessa haettiin arviointikriteereitä useista eri näkökulmista henkilöstövai-

kutusten erityislaadun tavoittamiseksi. Päädyttiin toteamaan, että henkilöstön näkökul-

masta hyvin toteutettu uudistus olisi tuottanut kokonaisvaltaisempia henkilöstötiedon- 

ja hallinnan käytänteitä, ja nämä olisivat näkyneet esimerkiksi kysely- ja dokumenttiai-

neistoissa – myös selvemmin Paras-kokonaisuudessa. Tällaisia laadullisesti merkittäviä 

muutoksia kutsuttiin systeemisiksi. Vähittäisiä, esimerkiksi työelämän laadun muutoksia 

kutsuttiin parametrisiksi. Tutkimustulokset kuvasivat lähinnä työyhteisötasoista para-

metrista kehitystä, mutta eivät viitanneet laadultaan merkittäviin systeemisiin muutok-

siin. On myös huomattava, että tämän tyyppinen arviointikriteeri asettaa menetelmällisiä 

erityisvaatimuksia arviointitutkimusasetelmalle. 

Keskeinen Paras-uudistusta koskeva johtopäätös oli, että henkilöstö ei ollut riittävästi 

mukana uudistusprosesseissa, jotta kestäviä hyötyjä voitaisiin olettaa saatavan. Lisäksi 

henkilöstön ja uudistuksen suhdetta koskeva seurantatieto ei ole ollut riittävästi ajan ta-

salla ainakaan, jos se suhteutetaan Paras-hankkeen laajaan tavoitteenasetteluun, jossa 

keskeisiä olivat mittavat kustannussäästöt ja palvelutuotannon tehostamiset. On varsin 

paradoksaalista, että samalla kun haettiin yhteistoiminnasta ja liitoksista mittakaavaetuja, 

eivät seurantamekanismit ja henkilöstön ja vuorovaikutuksen problematiikka olleet lä-

heskään yhtä suuren strategisen panostuksen ja kehittämisen kohteena kuin rakenteelli-

nen arkkitehtuuri. 

Uudistuskontekstin heikko vaikutus tulkintamekanismien tasolla saattaa vaarantaa 

myös arvioinnin luotettavuuden, mikäli tutkija ei ole tietoinen tästä mahdollisuudesta. 

Erityisesti vaarana on tulkita uudistuksen vaikutukset henkilöstöön suoraviivaisemmin 

kuin mitä aineisto mahdollistaa, kuten luvussa 4.2.5 pohdittiin. 

Jo ennen Paras-uudistuksen loppuunsaattamista (ja ARTTU-arvioinnin päättymistä) 

käynnistettiin uusi, jatkuva kuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistus. Näihin ei tiettävästi ole sisältynyt ajatusta henkilöstöön liittyvien muutosten 

seurantamekanismien uudistamisesta. Samalla kun enenevä evidenssi kertoo myös kun-
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tauudistusten taloudellisten hyötyjen kyseenalaisuudesta (Vartiainen 2015), voidaan olet-

taa, että uudistusten toimeenpanosta puuttuu yhä realistinen käsitys monista välittävistä 

muuttujista, mikä vähentää uudistusten onnistumismahdollisuuksia.  

Henkilöstövaikutusten arviointikehys 

Tämä tutkimus on pyrkinyt osoittamaan, että käytännön arviointitutkimusprosessia on 

mahdollista tarkastella sosiaalitieteellisenä ja uutta tietoa tarjoavana tutkimuskohteena. 

Tämä edellyttää esimerkiksi vuorovaikutukseen ja laajempiin tulkintakehyksiin perustu-

via tutkimusnäkökulmia. Henkilöstö on yhdistävä tekijä eri hallinnonalojen ja eri ko-

koisten muutoshankkeiden kesken. 

Tämän tutkimuksen tulokset kiinnittävät huomiota siihen, miten eri kehitystasoisia 

tietokäsityksiä ja laajempia vuorovaikutuskulttuureita voidaan tunnistaa ja mitata. Lu-

vussa 4.3.6 kuvatulla tavalla uudistuksen henkilöstövaikutukset asettuvat hierarkiaan, 

jossa arvioinnin näkökulma ottaa huomioon sekä subjektiiviset kokemukset että objek-

tiivisen henkilöstörakenteen, henkilöstön roolin aktiivisena osapuolena (osallisuus) ja 

samanaikaisen roolin muutoksen kohteena ja toteuttajanakin. Nämä järjestyvät hierarki-

aan, jossa alhaalla kyse on enemmän parametristen muutosten arvioinnista ja ylemmäs 

mentäessä laajemmista, systeemisistä muutoksista. Henkilöstön subjektiiviset kokemuk-

set muodostavat pyramidin perustan, mutta uudistuksen arvioinnissa myös kompleksi-

semmalla työelämän vuorovaikutuksella on merkityksensä. (Kuvio 14.) 

Samanaikainen työelämän laadun ja tuottavuuden kehittäminen on ollut viime vuo-

sina keskeinen tavoite erilaisissa työelämäsopimuksissa ja suosituksissa erityisesti kunta-

alalla (Työelämästrategia 2020 (2012), KT 2008). On ajateltu, että henkilöstön työelämän 

laatua ja organisaation tuottavuutta kehittäviä toimia tulisi toteuttaa samanaikaisesti ja 

synkroniassa. Tämän tutkimuksen perusteella tällaisen synkronisuuden saavuttaminen 

edellyttää, että henkilöstö käsitetään samanaikaisesti sekä muutoksen kohteena että toteuttajana. 

Tämä paradoksi on ratkaistavissa siten, että henkilöstö otetaan mukaan käytännölliseen 

muutosprosessiin organisaatiotasolla, ja samalla henkilöstö nähdään aktiivisena toimi-

jana ja sidosryhmänä muutoksia koskevissa malleissa ja seurantamekanismeissa. 
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Kuvio 14. Uudistuksen henkilöstövaikutusten arviointikehys. 

Mönkkönen (2008) kysyy, miksi näin tärkeät tulostekijät ovat näkymättömiä. Tämän 

tutkimuksen perusteella syy saattaa liittyä kiinnittymiseen yksilökeskeiseen tarkasteluta-

paan, myös silloin kun tutkitaan henkilöstöä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään yksilöi-

den tai edes työyhteisöjen problematiikasta vaan myös yhteiskunnallisista suhteista (ks. 

Eskola 1988, 34).  

Voidaan laajemmin pohtia, missä määrin nykyiset käsitykset yhteistyöstä erilaisten 

kehittämis- ja tehostamistoimenpiteiden keskeisenä instrumenttina ylipäätään sisältävät 

ajatuksen näiden eri tasojen vuorovaikutuksesta. Tämän tutkimuksen perusteella kuntiin 

ulkopuolelta kohdistuvan uudistuksen tulisi pohjautua käsitykseen kuntahenkilöstöstä 

uudistusten keskeisenä voimavarana eli tietoisena, tulkitsevana ja aktiivisena sosiaalisena 

toimijajoukkona. Keskushallinnon tekemillä linjauksilla ja toimeenpanosuunnitelmilla 

on merkitystä vuorovaikutteisen uudistusnäkemyksen muodostumisessa, ja tämä kes-

kustasoinen näkemys on olennainen linkki vaikuttavuusketjussa. 

On mahdollista, että työyhteisöillä, kunnilla tai jopa keskushallinnolla ei ole riittäviä 

arkityöhön liittyviä valmiuksia vuorovaikutuksen eri tasoja koskevaan tiedonmuodos-

tukseen ja yliyksilölliseen muutosten tulkintaan. Ehkä syy tähän ei ole niinkään ideolo-

ginen kuin metodologinen: sosiaalitieteellisen tutkimuksen edustama tarkastelutapa yk-

silön ja sosiaalisen ympäristön suhteeseen ei välttämättä käänny ilman suuria ponnistuk-

sia käytännön toimijoiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kielelle, jota hallitsevat 

muunlaiset tieteet, teemat ja diskurssit.
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LIITTEET 

Liite 1. ARTTU-tutkimusohjelman vuorovaikutus 2007–2012.  
 

Tapahtumia 2007-2008 2009 2010 2011 2012 

Ohjausryhmiä 4 3 2 3 2 

Projektiryhmiä ja 

tutkijatyöpajoja 

5 7 8 5 5 

Asiantuntija- 

ryhmiä ja laajen-

nettuja työ- 

seminaareja 

16 14 9 9 7 

Seminaareja 3 3 4 2 5 

Kuntamarkkinat - 1 1 1 1 

ARTTU- 

uutiskirjeet 

1 4 4 4 4 

Kuntaliiton  

mediatiedotteet 

2 3 6 7 8 

Yht. 31 35 34 30 32 

(Pekola-Sjöblom 2013 perusteella.) 
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Liite 2. Arviointitutkimuksen määritelmiä 
 

Liitetaulukko 2.1. Institutionaalisia määritelmiä (suomennokset EJ). 

 

Taho / lähde 

 

Arviointitutkimuksen määritelmä 

OECD (2002). 

Glossary of Key 

Terms in Evalua-

tion and Results 

Based Manage-

ment. 

Evaluaatio on käynnissä olevan tai päättyneen projektin, ohjelman tai toimenpiteen, sen 

suunnitelman, toteutuksen ja tulosten systemaattinen ja objektiivinen arviointi. Sen tar-

koituksena on määrittää tavoitteiden relevanssi ja toteutuminen, kehittämisen tehok-

kuus, vaikuttavuus, vaikutus ja kestävyys. Evaluaation tulisi tuottaa luotettavaa ja käyt-

tökelpoista tietoa, joka mahdollistaa tiedon hyödyntämisen sekä rahoituksen saajien että 

lahjoittajien päätöksentekoprosessissa. Evaluaatio viittaa myös toiminnan, toimenpiteen 

tai ohjelman arvon ja merkityksen määrittämisprosessiin. Mahdollisimman systemaatti-

nen ja objektiivinen arviointi kohdistuu suunniteltuun, meneillään olevaan tai päätty-

neeseen kehittämisinterventioon. Huomautus: evaluaatio sisältää joissakin tapauksissa 

määritellyt standardit, suoriutumisen vertaamisen noihin standardeihin, arvion tosiasial-

lisista ja odotetuista tuloksista sekä relevanttien oppien tunnistamisen. 

 

World Bank 

Group (2014). 

What is Monitor-

ing and Evalua-

tion? 

Noudattaa pitkälti OECD:n määritelmää, ks. edellä. Lisäksi: 

Evaluaation pitäisi mahdollistaa opitun hyödyntämisen sekä partnerin että lahjoittajan 

päätöksentekoprosessissa. 

 

Monitorointi voidaan määritellä jatkuvaksi funktioksi, jossa kerätään järjestelmällisesti 

tietoa tiettyjen indikaattorien mukaan, jotta meneillään olevan kehittämisintervention 

johdolle ja keskeisille sidosryhmille voidaan tarjota indikaatioita edistymisestä ja tavoit-

teiden saavuttamisesta samoin kuin rahoituksen allokaation kehityksestä. 

 

Tiedon monitorointi on välttämätöntä mutta ei riittävää evaluaation eksaktiksi toteutta-

miseksi. (..) Tällaiseen tietoon tukeutuminen voi aiheuttaa vinoutumia evaluaatioihin 

koska se kattaa tyypillisesti vain projektin tai ohjelman toimintojen tiettyjä ulottuvuuk-

sia. (..) Sen sijaan evaluaatiolla on potentiaalia tarjota tasapainoisempi tulkinta suorituk-

sesta. 

 

UNEG (2005). 

UNEG Norms for 

Evaluation in the 

UN System. 

 

Evaluaatio on mahdollisimman systemaattinen ja puolueeton arviointi, joka kohdistuu 

toimintaan, projektiin, ohjelmaan, strategiaan, toimenpiteeseen, aiheeseen, teemaan, 

sektoriin, toiminnalliseen alueeseen, institutionaaliseen suoritukseen jne. (..) Se tähtää 

interventioiden ja niiden panostusten relevanssin, vaikutusten, vaikuttavuuden, tehok-

kuuden ja kestävyyden määrittämiseen YK:n organisaatioissa. Evaluaation tulisi tarjota 

näyttöön perustuvaa tietoa, joka on uskottavaa, luotettavaa ja käyttökelpoista, ja sen 

tulisi mahdollistaa tulosten, suositusten ja oppien ajantasaisen sisällyttämisen YK:n or-

ganisaatioiden ja sen jäsenten päätöksentekoprosesseihin. 

 

WHO (2013). 

WHO Evaluation 

Practice Hand-

book. (S. v.) 

Evaluaation rooli tulisi ymmärtää mahdollisuutena organisatoriseen ja yksilölliseen op-

pimiseen, suorituksen ja tulosvastuullisuuden parantamiseen sekä rakentaa kykyämme 

ymmärtää, miksi jotkin ohjelmat ja aloitteet toimivat ja toiset eivät. 
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European Com-

mission (2015). 

The programming 

period 2014–2020. 

Guidance docu-

ment on monitor-

ing end evaluation. 

Vaikutusten arviointi (impact evaluation) vastaa kahteen kysymykseen: 1) Oliko julki-

sella interventiolla vaikutusta ja jos oli, miten laaja se oli? Toimiko interventio? Oliko 

taustalla kausaalinen yhteys? (Kontrafaktuaalinen vaikuttavuusarviointi.) 2) Miksi toi-

menpide tuottaa tiettyjä vaikutuksia ja miten? (Teorialähtöinen vaikuttavuusarviointi.) 

(EC 2015, 6.) 

 

Unionin jäsenvaltioiden kansalliset arviointitavat mukailevat komission arviointitoimin-

nan periaatteita ja ohjeistuksia (Virtanen 2007, 33). 

 

Arviointijärjestöt, 

säätiöt, yhdistykset 

Arviointijärjestöt ovat joko yleisluonteisia tai sitten sitoutuneet johonkin tiettyyn arvi-

ointilähestymistapaan. European Evaluation Society, johon myös Suomen Arviointiyh-

distys kuuluu, kannattaa metodologista diversiteettiä ja keskittymistä erityisesti kehittä-

mistoimien arvioimiseen. Se tukee monen muun nykyorganisaation tavoin evaluaatioka-

pasiteettien kehittämistä toisaalta arviointitutkimukseen kohdistuvan julkisen paineen ja 

toisaalta arviointitutkijoiden oman identiteetin rakentamisen vuoksi. (Ks. EES 2015.) 

 

Suomen Arvioin-

tiyhdistys 

Verkostoyhteiskunnan arvioinnille näyttää kaikkiaan olevan ominaista siirtyminen “yk-

sittäisistä hankkeista virtoihin” eli rajattujen hankkeiden arvioinnista kohti monimut-

kaisten ja kompleksisten ilmiöiden, ohjelmien ja verkostojen arviointia. Tämä haastaa 

omaksumaan uusia lähestymistapoja, käsitteitä ja menetelmiä. (Horelli ym. 2013.) 

 

Kansaneläkelaitos 

KELA 

Kela on hakenut arviointipoliittisia linjauksia mutta ei kuitenkaan kiinnity mihinkään 

yksittäiseen näkökulmaan tai periaatteeseen arvioinnissa. Kela edustaa sosiaalipoliittista 

asiantuntijuutta ja hyödyntää erilaisia arviointilähestymistapoja tilannekohtaisesti. (Ks. 

Seppänen-Järvelä ym. 2015, Rajavaara 2006.) 

 

Sosiaali- ja terveys-

alan kehittämiskes-

kus Stakes 

Stakes on arvioinnin asiantuntija sosiaalipolitiikan saralla. Se on pyrkinyt sosiaalityön 

vaikutusten todentamiseen jopa kokeellisilla asetelmilla. (...) Stakesin arviointitoiminta 

perustuu alun perin brittiläiseen realistiseen arviointiin (Julkunen ym. 2005.) 

 

Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 

THL 

THL hyödyntää erilaisia arviointimetodologioita ja -paradigmoja. Yhtenä taustavaikut-

tajana THL mainitsee Campbell Collaboration -yhteisön keskeisenä näyttöön perustu-

van päätöksenteon tukena. (THL 2005.) 
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Liitetaulukko 2.2. Tutkijoiden määritelmiä arviointitutkimuksesta (suomennokset EJ). 

Lähde Arviointitutkimuksen määritelmä 

Scriven (1991, 139) Evaluaatio on jonkin asian tai toiminnan arvon (engl. merit, worth, and value) määrittä-

mistä. Arvottamisen tulee perustua systemaattiseen tiedonkeruuseen, analysointiin ja 

tulkintaan. 

 

Rossi & Freeman 

(1993, 5) 

 

Evaluaatiossa käytetään yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä erilaisten interventioiden vai-

kuttavuuden arvioimiseksi. Evaluaatiossa pyritään arvioimaan ja kehittämään ihmisten 

palveluihin liittyviä toimenpiteitä ja ohjelmia niiden varhaisimmista vaiheista ja suunnit-

telusta aina niiden toteuttamiseen saakka. 

 

Patton (1997) Evaluaatio on systemaattista tiedonkeruuta, joka koskee ohjelmien toimintoja, ominais-

piirteitä ja tuloksia, jotta voidaan tehdä arvioita ohjelmasta, parantaa ohjelman vaikutta-

vuutta ja/tai opastaa tulevaisuuden ohjelmatyöhön liittyviä päätöksiä. 

 

Patton korostaa, että siinä missä tutkimus pyrkii todistamaan (prove), evaluaatio pyrkii 

parantamaan (improve). 

 

Pawson & Tilley 

(1997) 

Evaluaatio vastaa kysymyksiin: Mikä toimii, kenelle, missä suhteessa, missä määrin, 

missä kontekstissa ja miten? Vastatakseen näihin kysymyksiin realistinen arviointitutkija 

pyrkii tunnistamaan taustalla olevat generatiiviset mekanismit, jotka selittävät, mikä ai-

heutti tulokset samoin kuin kontekstin vaikutuksen. Interventio toimii (tai ei toimi), 

koska toimijat tekevät tiettyjä päätöksiä intervention johdosta (tai eivät tee). Toimijoiden 

päättely vastauksena intervention tarjoamiin resursseihin tai mahdollisuuksiin on se asia 

joka synnyttää tulokset. 

 

Weiss (1988) Evaluaatio on ohjelman tai toimenpiteen systemaattista arviointia vertaillen eksplisiitti-

siin tai implisiittisiin standardeihin keinona myötävaikuttaa ohjelman tai toimenpiteen 

kehittämiseen. 

 

Fetterman (2001, 

3) 

Voimaannuttava arviointi on evaluaatiokäsitteiden, tekniikoiden ja löydösten käyttöä 

kehityksen ja itsemääräämisen edistämiseksi. 

 

Donaldson & 

Crano (2011, 145) 

Teorialähtöinen evaluaatiotiede on integratiivinen evaluaatiokäytäntöä koskeva teoria, 

joka rakentuu sille, mitä on opittu. Se on sisältötiedon ja tieteellisten metodien syste-

maattista käyttöä, joka koskee tarkastelun kohteena olevia ilmiöitä tarkoituksena paran-

taa, tuottaa tietoa ja palautetta sekä määrittää arviointikohteen ansio, arvo ja merkitys 

kuten yhteisöllisissä, koulutus-, terveys-, yhteisö- ja organisaatio-ohjelmissa. 

 

Greene (2001, 181, 

186) 

Evaluaatio ei ole tiukkarajainen tiede vaan pikemminkin erilaisten ammatillisten käytän-

töjen kenttä, joka perustuu erilaisiin metodologisiin ajattelusuuntauksiin. (...) Dialoginen 

evaluaatio pyrkii olemaan osa maailmaa, ei pelkästään raportoimaan siitä. 

 

Guba & Lincoln 

(2001) 

Evaluaatio on yksi kolmesta johdonmukaisen selvityksen (disciplined inquiry) muo-

doista. Muut ovat tutkimus ja toimenpideanalyysi. Se kohdistuu johonkin arviointikoh-
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teeseen (ohjelmaan, prosessiin, organisaatioon, henkilöön jne.) ja tuottaa käsityksiä an-

siosta ja/tai arvosta. Ansiokäsitykset kytkeytyvät arviointikohteen sisäiseen laatuun riip-

pumatta höydyntämiskontekstista. Arvokäsitykset kytkeytyvät arviointikohteen ulkoi-

seen hyödynnettävyyteen ja sovellettavuuteen konkreettisessa paikallisessa kontekstissa. 

Suunnitellun tai kehitteillä olevan arviointikohteen arvioimista kutsutaan ”formatii-

viseksi”, ja kehittyneen arviointikohteen arviointia ”summatiiviseksi”.  

 

Clarke & Dawson 

(1999, 12–13) 

Formatiivisen evaluaation päätarkoitus on tunnistaa tapoja, joilla sosiaalista ohjelmaa tai 

interventioita voitaisiin parantaa. Täten lähtökohtaisesti on olennaista, että arviointitut-

kija selventää ohjelman tavoitteet, sisällön ja rakenteen. (...) Formatiivinen evaluaatio-

prosessi, jossa hyödynnetään massiivista kvalitatiivista aineistoa, on melko aikaa vievää. 

Siihen kuuluu arviointitutkijan läheisen yhteyden ylläpito ohjelmaan, jatkuva aineiston-

keruu sekä palautteen antaminen ohjelmasta vastuussa oleville tahoille. 

 

Summatiivinen evaluaatio on ensisijaisesti kiinnostunut hoidon tai suunnitellun inter-

vention vaikuttavuudesta. Tällaisia evaluaatioita tilaavat yleensä päätöksentekijät ja ra-

hoittajat tietyn projektin tulevaisuutta koskevan päätöksenteon avuksi. (...) Tarve selvit-

tää, toimiiko ohjelma vai ei, tarkoittaa, että summatiivisilla arviointitutkijoilla on taipu-

mus suosia kokeellisia ja kvasikokeellisia tutkimusasetelmia. Objektiivisten indikaatto-

rien rakentamiseen ohjelman onnistumiselle sekä kenttäkokeisiin voi sisältyä monia käy-

tännöllisiä ja teknisiä vaikeuksia. 

 

Ahonen (1983) Julkisten toimenpiteiden (public policies) arviointi on niitä koskevan tiedon tuottamista 

ja artikuloimista hyödyntämällä sekä yhteiskuntatieteellisten menetelmien sovelluksia 

että hallinnon sisäisen käytännöllisen arvioinnin keinoja. 
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Liitetaulukko 2.3. Arviointitutkimuksen rooli ja ulottuvuudet (suomennokset EJ). 

Lähde Arviointitutkimuksen rooli ja ulottuvuudet 

Virtanen (2007) ”Arviointi ymmärretään järjestelmäteoreettisen näkökulman avulla” ja ”ajattelumalliin 

kuuluvat panokset, muuntoprosessi ja tuotokset” (Virtanen 2007, 12).  (...) Arvioinnin 

luonteen ymmärtäminen vaatii sen tarkastelemista laajemmasta hallinnon kehittämisen 

perspektiivistä. Käytännössä arviointi kytkeytyy moniin toiminnan kehittämisen muo-

toihin – kuten esimerkiksi laatuajatteluun ja strategiatyöhön.” (Emt., 13.) ”Arviointi on 

ollut (…) keino kontrolloida hajautuvaa ja tulosohjattua julkista toimintaa” (emt., 14). 

”Käytännön arviointia voidaan lähestyä kolmella teoreettisella lähestymistavalla. Nämä 

ovat a) metodologia (methods) b) arvologiikka (valuing) ja c) arviointitiedon käyttö 

(use)” (emt, 34). 

”(A)rvioinnin tekijä luo kriteeristön, jonka perusteella hän voi sanoa arvioimastaan 

kohteesta hyvää tai huonoa. (...) Arvioinnin tekijän on määriteltävä arvostelmalausek-

keet eli yksilöitävä ne periaatteet, joiden perusteella hän voi määritellä toiminnan hyväksi 

tai huonoksi.” (Emt., 36–37.) 

 

Browne & Wil-

davsky (1984, xv, 

185) 

Toimeenpano ja arviointi ovat saman kolikon vastakkaiset puolet. Toimeenpano tuottaa 

kokemuksen, ja arviointi auttaa ymmärtämään mitä on tapahtumassa. (…) Arviointi on 

muuta kuin vain toimenpiteiden rakentamisen välivaihe. Arviointia voidaan jäsentää 

seuraavilla kysymyksillä: 1) milloin, 2) missä, 3) kenelle, 4) mitä ja 5) miksi.  

 

Alkin (2004) Evaluaatioteorian sijasta olisi järkevää puhua arvioinnin lähestymistavoista ja -malleista: 

a) preskriptiivisistä eli ohjaavista ja b) deskriptiivisistä eli kuvaavista. 

 

Chelimsky (1997, 

10–18) 

Arvioinnin tyyppejä tarkoituksensa mukaan ovat tilivelvollisuusarviointi, kehittävä arvi-

ointi ja arviointitutkimus. 

 

Blalock (1999) Läntisissä demokratioissa on elänyt rinnakkain kaksi julkisen toiminnan tilintekovastuu-

kulttuuria: tulosohjausliike (performance management movement) ja arviointitutkimus-

liike (evaluation research movement). 

 

Schwandt (1997, 

2007) 

Arviointitutkimukseen kuuluu vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Sen 

tärkeänä osana ovat eettisyys ja kumppanuus. Arvioinnin tekijä on jopa moraalifilosofin 

roolissa. 

 

Dahler-Larsen 

(2003) 

Arvioinnilla on kolme poliittista ulottuvuutta: 1) arviointien toteuttaminen yhteiskun-

nallisessa kontekstissa (evalueringspolitik), 2) arviointia määrittävät poliittiset vaikutti-

met (evaluering som det politiske) sekä 3) arvioinnin kietoutuneisuus syvempiin hallin-

tatapoihin (det politiske i evaluaering). 

 

Stenvall & Syvä-

järvi (2006) 

Normiohjauksen tilalle on tullut tiedolla ohjaaminen, mikä luo arviointitoiminnalle uutta 

kysyntää. 

 

Meklin (2001) Voidaan erottaa a) tavoitelähtöinen arviointi ja b) päämäärälähtöinen arviointi. 

 

Roininen (2012) Arvioinnin kehitystä kuvaa ennen kaikkea sen moninaistuminen 1990-luvulta eteenpäin. 
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Henkilöstö uudistusten pyörteissä ii

Esipuhe

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta eli Paras-hanketta ohjaava puitelaki, laki kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) tuli voimaan helmikuussa 2007. Valtioneu-
vosto antoi selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta marraskuussa 2009 (VNS 
9/2009 vp). Puitelain muodollinen voimassaoloaika päättyy vuoden 2012 lopussa.

Puitelain tarkoituksena on ollut luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuu-
distukselle. Paras-uudistuksen tarkoituksena on lain (1§) mukaan ollut kunnallisen 
kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen 
tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä 
sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla ole-
vien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva 
rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Puitelain mukaan tarkoituksena on myös pa-
rantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien 
järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle.

Paras-uudistuksen toteuttamisen keinoja ovat puitelain (4§) mukaan olleet a) 
kuntaliitokset kuntarakenteen vahvistamiseksi, b) kuntien yhteistoiminnan lisääminen 
palvelurakenteiden vahvistamiseksi sekä c) toiminnan tuottavuuden parantaminen 
tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa kuin myös 
vahvistamalla kaupunkiseutujen toimintaedellytyksiä.

Paras-uudistuksen käynnistysvaiheessa oli selvää, että uudistuksesta ja etenemisestä 
tarvitaan seuranta- ja arviointitutkimusta.  Kuntaliiton aloitteesta ja koordinoimana 
käynnistettiin vuonna 2007 Paras-hanketta arvioiva laaja-alainen, viisivuotinen tutki-
musohjelma, Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU). Ohjelman varsinainen tutki-
mus- ja rahoituskausi on käsittänyt vuodet 2008–2012. Tutkimusohjelma valmisteltiin 
ja käynnistettiin yhteistyössä seitsemän ministeriön (LVM, MMM, OKM, STM, TEM, 
VM, YM), Kevan, seitsemän eri tutkimustahon (Aalto-, Helsingin, Itä-Suomen, Jyväs-
kylän, Lapin ja Tampereen yliopistojen sekä Åbo Akademin) sekä tutkimusohjelmaan 
valittujen 40 tutkimuskunnan kanssa. Tutkimusohjelman rahoituksesta on vastannut 
Kuntaliitto yhdessä em. yhteistyökumppanien kanssa.

ARTTU-ohjelmaan ovat sisältyneet seuraavat tutkimuskokonaisuudet: sosiaali- ja 
terveyspalvelut (Itä-Suomen yliopisto), koulutuspalvelut (Jyväskylän yliopisto), hen-
kilöstö (Tampereen yliopisto), demokratia ja johtaminen (Åbo Akademi ja Suomen 
Kuntaliitto), talous (Tampereen yliopisto ja Helsingin kaupungin tietokeskus) sekä 
yhdyskuntarakenteen toimivuus kaupunkiseuduilla (Aalto-yliopisto). Tutkimus-
ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat lisäksi erillisrahoituksella toteutetut tutkimukset 
uudistuksen kielellisistä vaikutuksista (Helsingin yliopisto, Svenska social- och kom-
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munalhögskolan), uudistuksen tasa-arvovaikutuksista (Åbo Akademi) sekä uudistuksen 
toimeenpanosta (Lapin yliopisto 2007-2009).

Tutkimusohjelman käytännön toteutuksesta ovat vastanneet eri tutkijatahot yh-
dessä yhteisen ohjelman ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. Kukin tutkijataho 
on vastannut omasta moduulikokonaisuudestaan. ”Henkilöstö muutosten pyörteissä” 
-raportti on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen vastuulla olevan, 
kunnallista henkilöstöä tarkastelevan tutkimusmodulin loppuraportti. 

ARTTU-ohjelman tarkoituksena on ollut paitsi välittää tutkimustietoa myös 
ylläpitää ja vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön, erityisesti poliittisten 
päätöksentekijöiden kanssa niin kunnissa kuin myös yleisemmällä tasolla. ARTTU-
tutkimusohjelman puitteissa on tuotettu ja tuotetaan kaikkiaan lähes 30 tutkimus-
raporttia. Raporttikokonaisuus koostuu modulikohtaisesti toteutetuista, kuntien 
lähtökohtatilannetta selvittävistä raporteista, väliraporteista sekä loppuraporteista. 
Näiden lisäksi julkaisusarjaan sisältyy eri tutkimusmodulien päätuloksia kokoavat nk. 
kokoomaraportit.

***

Paras-uudistus on laaja-alainen uudistus, niin myös ARTTU-tutkimusohjelma. Alun 
perin ajatuksena oli selvittää Paras-hankkeen vaikutuksia kunta- ja palvelurakenteen 
kehittämisessä. Keskusteluissa kuitenkin pian havaittiin, ettei ARTTU-tutkimusohjel-
man puitteissa ole tarvetta eikä mahdollisuuttakaan pitäytyä tarkasti Paras-uudistuksen 
perusteella tapahtuneissa muutoksissa. Näin siksi, koska samanaikaisesti tapahtuu 
monenlaisia kuntien ja palvelurakenteiden uudistamiseen liittyviä asioita. ARTTU-
ohjelman yleinen kysymyksenasettelu tiivistettiin siten seuraavaan neljään kysymykseen: 
1) Millaisia päätöksiä ja toimenpiteitä kunnat ovat tehneet Paras-hankkeen aikana tai 
mitä kunnissa on tapahtunut? 2) Millaisia vaikutuksia kuntien toimenpiteillä ja ta-
pahtumilla on eri tutkimusmodulien näkökulmista? 3) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
Paras-uudistuksen erilaiseen etenemiseen eri kunnissa? ja 4) Miten valtionohjaus on 
tukenut Paras-uudistuksen toimeenpanoa kunnissa?

***

Kuntauudistus jatkuu hallituksen vaihtumisesta huolimatta. Kesällä 2011 aloittanut 
pääministeri Jyrki Kataisen hallitus toteuttaa hallitusohjelmansa (22.6.2011, luku 
10) mukaan ”koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin 
peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.” 

Paras-uudistuksen aikana on opittu joukko asioita. Tutkijat toivovat, että ARTTU-
tutkimusohjelma voisi ko. uudistuksesta tekemien havaintojen myötä osaltaan edistää 
tietoon perustuvaa kunta- ja palvelurakenteen uudistamista.

Helsingissä joulukuussa 2012

Marianne Pekola-Sjöblom & Pentti Meklin  
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Tiivistelmä

Esa Jokinen ja Tuula Heiskanen (2013): Henkilöstö uudistuksen pyörteissä II. ART-
TU-tutkimusohjelman henkilöstöosion loppuraportti. Paras-ARTTU-ohjelman tut-
kimuksia nro 27. Acta nro 247. Tampereen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Tämä tutkimus on kunta- ja palvelurakenneuudistusta (Paras) arvioivan ARTTU-
tutkimusohjelman henkilöstötutkimuksen loppuraportti. Vuonna 2011 julkais-
tussa edellisessä raportissa Henkilöstö Paras-uudistuksessa käsiteltiin henkilöstön 
näkemyksiä Paras-uudistuksesta, koettua työelämän laatua sekä työelämän laadun 
piirteiden kasautumista. Tässä raportissa verrataan vuosina 2011 ja 2009 toteutettujen 
henkilöstökyselyjen tuloksia toisiinsa sekä analysoidaan henkilöstöön liittyviä 
muutoksia kuntien strategiadokumenttien ja henkilöstöraporttien avulla.

Henkilöstöä koskeva tutkimustarve on perusteltu henkilöstön keskeisen roo-
lin vuoksi Paras-uudistuksessa. Puitelain 5 §:n mukaan kunnan tulee muodostua 
työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on 
taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden 
järjestämisestä ja rahoituksesta. Lisäksi puitelain 10 § velvoittaa, että kuntien on tehtävä 
suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavaro-
jen riittävyydestä ja kehittämisestä. Puitelain 13 § antaa henkilöstölle viiden vuoden 
irtisanomissuojan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Tutkimuksessa tarkastellaan työelämän laatua sekä yksilön hyvinvointikokemuk-
sena että organisatorisena työn tuloksellisuuteen vaikuttavana asiana. Tässä rapor-
tissa kiinnitetään huomiota paitsi yksilötasoon myös organisatorisiin käytänteisiin, 
työvoiman riittävyyteen ja osaamiseen sekä henkilöstövoimavarojen muutoksiin ja 
seurantaan kunnissa.

Ensimmäinen, vuonna 2009 toteutettu kysely lähetettiin 6214 vastaajalle ja sii-
hen vastasi 3710 henkilöä (60 %). Vuoden 2011 seurantakysely lähetettiin kaikkiaan 
8878 henkilölle, joista 4618 vastasi (52 %). Sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoi-
men lisäksi seurantakysely osoitettiin myös kuntien yleishallinnolle. Otos poimittiin 
kuntakohtaisella satunnaisotannalla määriteltyjen alojen henkilöstöstä. Vuoden 2011 
kysely toteutettiin pääosin sähköisesti, kun taas vuoden 2009 kysely tehtiin pääosin 
perinteisen postikyselyn muodossa.

Henkilöstötutkimukseen osallistuneita ARTTU-tutkimuskuntia oli yhteensä 38. 
Näistä kunnista 34:stä oli saatavilla kunta- ja henkilöstöstrategioita ja/tai -henkilöstö-
raportteja, joita myös analysoidaan. 
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Paras-uudistuksen vaikutukset työelämän laatuun  
ovat pieniä

Henkilöstön työelämän laatua tarkasteltiin tässä tutkimuksessa kuuden osaulottu-
vuuden kautta: esimiestyö, työpaikan ilmapiiri, ristiriitojen avoimet hallintatavat, 
vaikutusmahdollisuudet, työn palkitsevuus ja sosiaalinen pääoma. Viiden ensin mai-
nitun osaulottuvuuden kokonaisuudesta muodostettiin työelämän laatua mittaava 
summamuuttuja. Työelämän laatu oli hieman kohentunut koko aineistossa verrattuna 
vuoteen 2009, mikä johtui enimmäkseen parantuneesta esimiestyöstä. Samalla kui-
tenkin tuloksia heikensi läpi aineiston ristiriitojen hallintatapojen heikkeneminen.

Paras-keinoluokitus eli tutkimuskuntien jako liitoskuntiin, syvenevän yhteistyön 
kuntiin ja muihin kuntiin ei auta edelleenkään keskeisesti selittämään henkilöstön 
työelämän laadun eroja kuntatasolla. Tarkasteltaessa työelämän laadun muutosta 
2009–2011, ovat liitoskunnat ja syvenevän yhteistyön kunnat kuitenkin useammin 
parantaneet sijoitustaan tai säilyttäneet korkean sijoituksensa työelämän ”laaturankin-
gissa” muihin kuntiin verrattuna. Työelämän laatu on ylipäätään sangen pysyvä ilmiö.

Työelämän laatu on parasta keskikokoisissa, 10001–20000 asukkaan kunnissa 
heiketen tasaisesti kunnan asukasluvun kasvaessa. Erot ovat pieniä. Alle 5000 asuk-
kaan kuntien työelämän laatu on ainoana heikentynyt. Taajamaväestön osuuden ja 
suurimman taajaman väkiluvun perusteella laaditun tilastollisen kuntaryhmityksen 
mukaisessa tarkastelussa henkilöstön työelämän laatu näyttäisi edelleen olevan parasta 
taajaan asutuilla alueilla. Ristiriitojen hallintatavat ovat avoimimpia 10001–20000 
asukkaan kunnissa. Kiinnostavana voidaan pitää sitä, että sosiaalinen pääoma on vah-
vinta 5001–10000 asukkaan liitoskunnissa, mutta heikointa samankokoisissa, ”muut 
kunnat” -kuntaryhmään kuuluvissa kunnissa. 

Asukasmäärältään vähenevien, pysyvien ja kasvavien kuntien välillä työelämän 
laadussa ei ole mainittavia eroja. Kuitenkin osaulottuvuuksista esimiestyö näyttää 
olevan heikointa stabiileissa kunnissa samalla kun sosiaalinen pääoma on niissä kaik-
kein vahvinta.

Niin kuntien väliset kuin kuntien eri toimintojenkin väliset erot työelämän laa-
dussa ovat pienentyneet sitten vuoden 2009. Pitkän aikavälin keskiarvojen mukaan 
työelämän laatu on varsin pysyvä ilmiö ja muuttuu hitaasti niin kunta- kuin toimintojen 
tasollakin. Syvenevän yhteistyön kuntien terveydenhuolto oli vuonna 2009 esimerkki 
heikoimmasta työelämän laadusta eri ulottuvuuksilla, mutta nyt tämän toiminnon 
tilanne on kohentunut. 

Kuntien henkilöstöjohtaminen ja viestintä 
avainasemassa

Alkukartoituksen havainto siitä, että tiedot Paras-uudistuksesta ovat henkilöstön 
keskuudessa vähäiset, sai vahvistusta tuoreen kyselyn tuloksista. Edelleen lähes kol-
manneksella vastaajista ei ole tietoa hankkeen suunnitteluprosessista ja vain noin kah-
deksan prosenttia kokee omat osallistumismahdollisuutensa uudistuksen suunnitteluun 
riittäviksi. Ikä määrittää suhdetta uudistukseen voimakkaasti, eli alle 40-vuotiaista 
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selvästi harvempi osaa sanoa mielipiteensä uudistuksesta ja ajattelee siitä myönteisesti 
verrattuna yli 40-vuotaisiin. Kaikkein parhaiten uudistuksesta ovat perillä ja myös 
kaikkein positiivisimmin sitä arvioivat yli 60-vuotiaat.

Kuntien välillä osallistavuudessa on huomattavia eroja. Omia osallistumismah-
dollisuuksiaan riittävänä pitävien osuus vaihtelee kuudesta 22 prosenttiin kunnittain. 
Kuudessa kunnassa on täysin eri mieltä osallistumismahdollisuuksiensa riittävyydestä 
yli 40 % vastaajista. Kun verrattiin uudistusprosessin osallistavuutta kuntakohtaiseen 
työelämän laatuun, havaittiin, että niiden välillä on positiivinen yhteys. Erityisen tär-
keiltä työelämän laadun kannalta näyttävät konkreettiset uudistustoimenpiteet ja/tai 
tiedotus uudistuksesta. Henkilökohtaiset osallistumismahdollisuudet eivät sellaisinaan 
ole yhtä vahvassa yhteydessä työelämän laatuun.

Henkilöstön määrälliset kehitystrendit ovat hyvin vaihtelevia. Henkilöstömäärä 
ja henkilöstökustannukset ovat keskimäärin nousussa kaikissa Paras-kuntaluokissa ja 
erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Myös työntekijöiden keski-ikä, naisvaltaisuus ja 
vanhuuseläköityminen ovat lisääntyneet. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden 
määrä on Paras-uudistuksen aikana vähentynyt olennaisesti.

Paras-uudistus on koskettanut voimakkaasti myös niitä kuntia ja henkilöstöryh-
miä, joiden työ ei ole suoranaisesti muuttunut uudistuksen myötä. Uudistuksettoman 
vertailuryhmän muodostaminen ei uudistuksen poliittisen mittakaavan vuoksi ole 
täten täysin mahdollista. Paras-hankkeeseen on lisäksi tarttunut negatiivinen stigma, 
jota media on osaltaan ylläpitänyt.

Työelämän laadun kehittyminen on kuitenkin ollut ylipäätään eri sektoreilla 
lievästi positiivista 2000-luvulla Suomessa, ja sama ilmiö näkyi myös tässä tutkimuk-
sessa. Myös ongelmia oli havaittavissa Paras-uudistukseen tai muuhun paikalliseen 
uudelleenorganisointiin liittyen, mutta ne jäivät myönteisen yleiskuvan taakse.

Kuntien henkilöstöjohtamisen käytännöt, strateginen henkilöstövoimavarojen 
hallinta sekä viestintä ovat muodostuneet keskeisiksi kunnalliseen työilmapiiriin 
vaikuttavaksi tekijäksi. Nämä myös selittävät itse rakenteellista ratkaisua enemmän 
kuntien ja toimialojen työelämän laadun erojen pysyvyyttä. Vain 5 tutkimuskunnan 
kunta- ja henkilöstöstrategian yhteyttä voitiin luonnehtia luontevaksi. Useimmiten 
yhteys oli muodollinen, jolloin henkilöstö nähtiin pikemminkin kustannuksena kuin 
voimavarana.

Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaisen 
kehittämisen mahdollisuus

Paras-hankkeen ohjelmallisena ongelmana voidaan pitää toimintakulttuuriaspektin 
huomiotta jättämistä. Myönteisimmin voidaan arvioida niiden kuntien henkilöstön 
tilannetta ja tulevaisuutta uudistusmuodosta riippumatta, jotka ovat pyrkineet vaikutta-
maan ja kehittämään strategista henkilöstövoimavarojen hallintaansa sekä integroimaan 
rakenteelliset muutokset tai niiden uhan myös käytännön tason työn kehittämiseen 
- eikä pelkästään muodollisen yhteistoiminnan tasolla vaan aidolla toimintakulttuurin 
kehittämisajatuksella. 

Vaikka uudistuskunnat näyttävätkin menestyvän keskimäärin hyvin työelämän 
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laadun vertailussa, voidaan merkittävänä toteutuksen tason ongelmana edellä maini-
tuista syistä pitää nimenomaan johto- ja esimiestason hiljaisen tiedon ja jatkuvuuden 
menettämistä uusissa rakenteissa ja johtamisjärjestelmissä.

Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen strategisen hen-
kilöstövoimavarojen hallinnan keinoin nousee luonnolliseksi jatkokehittämishaasteeksi 
kunnissa. Perättäisiin suuriin uudistusohjelmiin liittyvä epätietoisuus kuitenkin vai-
keuttaa aktiivista toimintaa tällä alueella. Lisäksi tämä edellyttäisi nykyistä tiiviimmin 
henkilöstöön ja tuottavuuteen liittyvien tunnuslukujen hyödyntämistä. Erityisesti 
kuntaliitokset muodostavat katkoksia kuntien käsityksessä siitä, millä voimavaroilla 
palveluja kulloinkin tuotetaan, eikä työn laadullisten muutosten suhdetta kustannus- 
ja muihin tekijöihin kyetä nykyisillä henkilöstöraportointityökaluilla riittävästi tässä 
tarkoituksessa seuraamaan.

Asiasanat: työelämän laatu, kuntasektori, Paras-uudistus, palvelutoiminta, henkilös-
tövoimavarat
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Resumé

Esa Jokinen och Tuula Heiskanen (2013): Henkilöstö uudistusten pyörteissä II. (Per-
sonalen och strukturreformen – vad händer sedan?) Slutrapport. Undersökning nr 
27 inom forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen (ARTTU). Acta 
nr 247. Tammerfors universitet och Finlands Kommunförbund. Helsingfors.

Denna undersökning är en slutrapport om personalundersökningen inom forsknings-
programmet för utvärdering av kommun- och servicestrukturreformen (ARTTU). I den 
föregående rapporten Henkilöstö Paras-uudistuksessa (Personalen och strukturreformen) 
som publicerades år 2011, behandlas personalens syn på strukturreformen, arbets-
livskvaliteten och olika ackumulerade drag i den. I rapporten jämförs resultaten från 
personalenkäterna som genomfördes 2011 och 2009 och analyseras de förändringar 
som anknyter till personalen med hjälp av strategidokument och personalrapporter.

Undersökningen är motiverad med tanke på personalens centrala roll i strukturre-
formen. Enligt 5 § i ramlagen ska en kommun bestå av en pendlingsregion eller någon 
annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska och personella förutsättningar 
att ansvara för ordnandet och finansieringen av servicen. I 10 § i ramlagen förpliktas 
kommunerna att göra upp en plan för hur kommunens viktigaste funktioner ordnas 
och för personalresursernas tillräcklighet och utveckling. Ramlagens 13 § ger personalen 
ett uppsägningsskydd på fem år i samband med omställningarna.

I undersökningen analyseras arbetslivskvaliteten utgående från individens välmå-
ende och från organisatoriska omständigheter som påverkar arbetsresultatet. I rapporten 
läggs vikt förutom vid individplanet också vid organisatoriska förfaranden och vid 
att det ska finnas tillräckligt med kompetent arbetskraft samt vid förändringar i och 
uppföljning av personalresurserna i kommunerna.

Den första enkäten, som genomfördes år 2009, skickades till 6 214 personer, 
av vilka 3 710 besvarade frågorna (60 %). Uppföljningsenkäten år 2011 skickades 
till totalt 8 878 personer, av vilka 4 618 (52 %) besvarade den. Förutom till social- 
och hälsovårdsväsendet och skolväsendet skickades enkäten också till kommunernas 
allmänna förvaltning. Urvalet bestod av slumpmässigt valda anställda inom specifika 
verksamhetsområden. År 2011 genomfördes enkäten i huvudsak på elektronisk väg, 
medan den huvudsakligen genomfördes som en sedvanlig postenkät år 2009.

Totalt deltog 38 kommuner i personalundersökningen inom ARTTU. Av dessa 
kommuner hade 34 kommun- och personalstrategier och/eller personalrapporter, som 
också analyseras. 
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Strukturreformens effekter på arbetslivskvaliteten  
är små

Personalens arbetslivskvalitet analyserades i denna undersökning på basis av sex dimen-
sioner: chefsarbetet, atmosfären på arbetsplatsen, öppen konflikthantering, påverkans-
möjligheter, arbetstillfredsställelse och socialt kapital. Av den helhet som de fem första 
dimensionerna bildar härleddes en summavariabel som mäter arbetslivskvaliteten. I 
hela materialet har arbetslivskvaliteten förbättrats något jämfört med år 2009, vilket till 
största delen beror på att chefsarbetet förbättrats. Samtidigt har resultaten emellertid 
försämrats av att konflikter hanteras sämre över hela materialet.

Klassificeringen, dvs. indelningen av de undersökta kommunerna i sammanslagna 
kommuner, kommuner med fördjupat samarbete och övriga kommuner hjälper fort-
farande inte att i större grad förklara skillnaderna i personalens arbetslivskvalitet på 
kommunnivå. När förändringen i arbetslivskvaliteten 2009–2011 analyseras har de 
sammanslagna kommunerna och kommunerna med fördjupat samarbete emellertid  
ofta förbättrat sin placering eller behållit sin höga placering i “kvalitetsrankingen” jäm-
fört med övriga kommuner. Arbetslivskvaliteten är överlag ett rätt bestående fenomen.

Medelstora kommuner med 10 001–20 000 invånare har den bästa arbetslivskva-
liteten. Kvaliteten blir stadigt sämre i takt med större invånarunderlag. Skillnaderna är 
små. Endast i kommuner med under 5 000 invånare har arbetslivskvaliteten försämrats. 
Enligt en statistisk granskning efter kommungrupp, som gjorts upp utgående från 
andelen tätortsbefolkning och folkmängden i den största tätorten, verkar det som om 
arbetslivskvaliteten fortfarande är bäst i tätt befolkade områden. Konflikthanteringen 
är öppnare i kommuner med 10 001–20 000 invånare. Ett intressant faktum kan anses 
vara att det sociala kapitalet är starkast i sammanslagna kommuner med 5 001–10 000 
invånare, men svagast i lika stora kommuner i gruppen övriga kommuner. 

Det finns inga nämnvärda skillnader i arbetslivskvaliteten mellan kommuner där 
invånarunderlaget har minskat, varit bestående eller ökat. Chefsarbetet verkar emellertid 
vara sämst i stabila kommuner samtidigt som det sociala kapitalet är allra starkast i dem.

Skillnaderna i arbetslivskvaliteten mellan såväl kommunerna som kommunernas 
olika verksamheter har minskat sedan år 2009. Enligt de långsiktiga medeltalen är 
arbetslivskvalitet ett i hög grad bestående fenomen som förändras långsamt i både 
kommunerna och de kommunala verksamheterna. Hälso- och sjukvården i kommuner 
med fördjupat samarbete var år 2009 ett exempel på den sämsta arbetslivskvaliteten 
inom de olika dimensionerna, men nu har den förbättrats. 

Kommunernas personalledning och kommunikation  
i nyckelposition

De färska enkätresultaten styrker observationen i den inledande kartläggningen att 
personalen har små kunskaper om strukturreformen. Fortfarande känner nästan en 
tredjedel av uppgiftslämnarna inte till planeringsprocessen och endast omkring åtta 
procent upplever sig ha tillräckliga möjligheter att delta i reformplaneringen. Åldern 
bestämmer i hög grad hur man förhåller sig till reformen, dvs. personer under 40 år 
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har klart färre åsikter om reformen och ser den som positiv jämfört med personer 
över 40 år. Personer över 60 år är allra mest insatta i reformen och också mest positivt 
inställda till den.

Det finns betydande skillnader i delaktigheten mellan kommunerna. Andelen 
personer som anser sig ha tillräckligt med möjligheter att delta varierar från 6 till 22 
procent efter kommun. I sex kommuner har över 40 procent av uppgiftslämnarna helt 
olika åsikt om sina möjligheter att delta. När delaktigheten i reformprocessen jämfördes 
med arbetslivskvaliteten i enskilda kommuner, observerades en positiv korrelation mel-
lan dessa. De konkreta reformåtgärderna och/eller informationen om reformen verkar 
vara särskilt viktiga med tanke på arbetslivskvaliteten. De individuella möjligheterna 
att delta korrelerar inte i lika hög grad med arbetslivskvaliteten.

Utvecklingen av personalstyrkorna varierar stort. I genomsnitt ökar personal-
styrkan och personalkostnaderna i sammanslagna kommuner och kommuner med 
fördjupat samarbete liksom även i gruppen övriga kommuner, och i synnerhet inom 
social- och hälsovården. Också personalens medelålder, kvinnodominansen och ål-
derspensioneringen har ökat. Antalet anställda som avgått med invalidpension har 
däremot minskat betydligt under strukturreformen.

Strukturreformen har berört kraftigt också de kommuner och personalgrupper 
vilkas uppgifter inte ändrats nämnvärt till följd av reformen. Det är därför inte fullt 
möjligt att bilda en jämförelsegrupp utan reformer på grund av reformens politiska 
omfattning. Strukturreformen har dessutom fått ett negativt stigma, som medierna 
för sin del har underblåst.

Under 2000-talet har utvecklingen av arbetslivskvaliteten ändå på det hela taget 
varit svagt positiv i de olika sektorerna i Finland, och samma fenomen kan skönjas 
också i denna undersökning. Det uppstod även problem inom strukturreformen och 
övrig lokal omorganisering, men de uppvägdes av den positiva allmänna bilden.

Praxisen inom personalledningen i kommunerna, den strategiska ledningen av 
personalresurserna och kommunikationen har blivit de viktigaste påverkande faktorerna 
i det kommunala arbetsklimatet. Faktorerna beskriver också den bestående karaktären 
hos skillnaderna i arbetslivskvaliteten i kommunerna och sektorerna. Endast i fem av 
de undersökta kommunerna kunde sambandet mellan kommunstrategin och perso-
nalstrategin beskrivas som naturligt. Oftast var kopplingen formell, och personalen 
betraktades mer som en kostnad än som en resurs.

Möjlighet att utveckla arbetslivskvaliteten  
och produktiviteten parallellt

Det problematiska med strukturreformens program kan anses vara att verksamhet-
skulturaspekten inte har beaktats. Oberoende av reformsituationen ser personalens 
situation och framtid positivast ut i de kommuner som har strävat efter att påverka 
och utveckla sin strategiska ledning av personalresurserna och integrera de struktu-
rella förändringarna eller hotet om sådana också med utvecklingen av det praktiska 
arbetet – och inte bara inom den formella samverkan, utan med en genuin strävan att 
utveckla verksamhetskulturen. 



14

ACTA

Även om reformkommunerna i snitt verkar klara sig bra i en jämförelse kring 
arbetslivskvaliteten, kan ett betydande problem i själva genomförandet på grund av 
ovan nämnda orsaker anses vara uttryckligen den förlorade tysta kunskapen och kon-
tinuiteten i de nya strukturerna och ledningssystemen.

En parallell utveckling av arbetslivskvaliteten och produktiviteten med hjälp av 
strategisk ledning av personalresurserna framstår som ett naturligt område för vida-
reutveckling. Den ovisshet som följer med flera stora reformprogram i följd gör det 
ändå svårare att agera aktivt inom detta område. Det skulle dessutom förutsätta att 
nyckeltalen för personalen och produktiviteten utnyttjas effektivare än i dagsläget. 
Särskilt kommunsammanslagningarna gör det svårare för kommunerna att bilda sig 
en uppfattning om med vilka resurser tjänsterna vid olika tidpunkter produceras. I 
detta sammanhang kan förhållandet mellan de kvalitativa förändringarna i arbetet och 
kostnaderna och övriga faktorer inte följas i tillräcklig grad med befintliga verktyg för 
personalrapportering.

Nyckelord: arbetslivskvalitet, kommunsektorn, strukturreformen, serviceverksamhet, 
personalresurser



15

Henkilöstö uudistusten pyörteissä ii

Abstract

Esa Jokinen and Tuula Heiskanen (2011): Henkilöstö uudistusten pyörteissä II. (Per-
sonnel in the face of reforms). Final report. Evaluation Research Programme ARTTU 
Studies No. 27. Acta Publications No. 427. University of Tampere and Association of 
Finnish Local and Regional Authorities. 

This study is the final report of the research on personnel conducted within the 
Evaluation Research Programme ARTTU designed to evaluate the restructuring of 
local government and services, also known as the PARAS reform. The previous report 
Personnel in the PARAS reform, published in 2011, explored the views of personnel 
on the PARAS reform, on the quality of work life, and an accumulation of some of 
its aspects. This report compares the results of the 2011 and 2009 personnel surveys 
and examines the strategy documents and personnel reports of the municipalities to 
analyse changes related to personnel.

A research on personnel is justified because of their central role in the PARAS 
reform. Section 5 of the PARAS framework act provides that a municipality must 
constitute a commuting area or some other larger catchment area that has the necessary 
prerequisites in terms of economic and personnel resources for assuming responsibil-
ity for organising and financing services. Further, Section 10 of the same act requires 
that municipalities draw up a plan on the organisation of their main functions and on 
the adequacy and development of personnel resources. Section 13 protects employees 
against termination of employment following the operational restructuring. This 
protection is in force for five years.

This study looks at the quality of work life both as an individual’s experience 
of well-being and an organisational matter affecting work performance. As well as 
individuals, this report examines organisational practices, adequacy and competence 
of workforce, and changes in, and monitoring of, human resources in Finnish mu-
nicipalities.

The first survey questionnaire in 2009 was sent to 6,214 respondents, of which 
3,710 completed the questionnaire (60%). The 2011 follow-up questionnaire was sent 
to a total of 8,878 persons, of which 4,618 responded (52%). The follow-up survey 
was targeted at the social and healthcare and the education departments, but also to 
the general administration in municipalities. A random sample was taken of person-
nel members in specified domains in each municipality. The 2011 survey was mostly 
conducted electronically, whereas the 2009 survey was mainly conducted via mail.

Of the municipalities participating in the ARTTU evaluation programme, 38 took 
part in the research on personnel. Of them, 34 municipalities produced municipal 
and personnel strategies and/or personnel reports that are analysed. 
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Impact of PARAS reform on work life quality is limited

This study examined the quality of work life of personnel through six dimensions: 
work of superiors, workplace atmosphere, transparent means of managing conflicts, 
opportunities for exerting influence, sense of reward from work, and social capital. The 
five dimensions listed first constituted a sum indicator measuring the quality of work 
life. Compared to 2009, the quality of work life had slightly improved throughout 
the data. This can be largely explained by an improvement in the quality of superior 
work. At the same time, however, the findings showed a deterioration of means of 
conflict management, which affected the survey results negatively throughout the data.

The categorisation of the means of implementing the PARAS reform — merged 
municipalities, municipalities pursuing deepening cooperation, and other municipali-
ties — still does not provide a comprehensive explanation of the differences in the 
quality of work life at local level. Nevertheless, an examination of changes in the quality 
of work life between 2009 and 2011 shows that merged municipalities and munici-
palities pursuing deepening cooperation have improved their position or kept their 
high position in the ranking of work life quality more often than other municipalities. 
Generally speaking, work life quality tends to be a fairly long-standing characteristic.

The quality of work life is the highest in mid-sized municipalities with 10,001–
20,000 residents and deteriorates steadily as the number of residents increases, but the 
differences are small. The quality of work life had suffered only in municipalities with 
less than 5,000 residents. An examination by a statistical grouping of municipalities 
based on the proportion of inhabitants in built-up areas and the population of the 
biggest built-up area indicates that work life quality is still the highest in densely popu-
lated areas. The means of managing conflicts are most transparent in municipalities 
with 10,001–20,000 residents. An interesting finding is that social capital is strongest 
in merged municipalities with 5,001–10,000 residents, but weakest in municipalities 
of equal size but categorised as ‘other municipalities’. 

There are no considerable differences in the quality of work life between mu-
nicipalities whose population is declining, increasing or remaining at the same level. 
However, in stable municipalities superior work seems to be at its weakest, whereas 
social capital is at its strongest.

The differences between both municipalities and functions of municipalities in 
the quality of work life have become smaller since 2009. The long-term averages show 
that the quality of work life is a relatively stable, slowly changing characteristic both 
at the level of municipalities and their functions. In 2009, health care in municipali-
ties pursuing deepening cooperation was an example of the lowest work life quality in 
terms of the different dimensions, but now the situation has improved. 

Personnel management and communications  
play a key role

The findings of the initial survey that local government personnel know little about the 
PARAS reform was reaffirmed by the latest survey. Close to one-third of the respondents 
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are still not informed about the project’s planning process, and only about eight per 
cent feel that they have adequate opportunities for participating in the planning of 
the reform. Age is a major factor determining the respondents’ attitudes towards the 
reform, that is to say, clearly fewer respondents under the age of 40 have an opinion 
about the reform and think favourably about it as compared to those over 40. The 
respondents over the age of 60 are best informed about the reform and have the most 
favourable views about it.

There are considerable differences between municipalities in terms of inclusion. 
Depending on the municipality, six to twenty-two per cent of the respondents feel 
that they have adequate opportunities for participation. In six of the municipalities, 
over 40 per cent of the respondents fully disagree that they have adequate opportuni-
ties for participation. When respondents’ rating of the reform in terms of inclusion 
was compared to work life quality in each municipality, a positive correlation between 
the two was found. Concrete reform measures and/or information about the reform 
seem to contribute particularly strongly to the quality of work life. Opportunities for 
individual participation do not as such have as strong a link to the quality of work life.

Trends in personnel numbers vary extensively. The average personnel numbers 
and costs are on the increase in merged municipalities, municipalities pursuing deep-
ening cooperation and in the category ‘other municipalities’ alike, and particularly in 
social welfare and healthcare services. The average age of employees, the proportion 
of women and retirement rate also increased. By contrast, the number of people who 
retired on disability pension during the PARAS reform period decreased significantly.

The reform has also greatly affected those municipalities and personnel groups 
whose work has not been directly influenced by the reform. Owing to the political 
dimensions associated with the reform, it is not possible to form a control group where 
no restructuring would take place. Further, the PARAS reform has negative associa-
tions attached to it, and the media is partly responsible for maintaining the stigma.

Nevertheless, in the 2000s the quality of work life in Finland has slightly improved 
across different administrative branches, and this is also evident in our research. Any 
problems associated with the PARAS reform or some other local reorganisation were 
overridden by the overall positive experience.

Personnel management practices, strategic human resources management and 
communications have become the most important factors influencing the atmosphere 
in local government workplaces. They also better explain the persistence of differences 
in work life quality in municipalities and different scopes of operation than the actual 
structural changes. There was a ‘natural’ connection between municipal and personnel 
strategies in only five municipalities participating in the research. In most cases, the 
connection between the two was formal: there was a tendency to see personnel as a 
cost rather than a resource.

Concurrent promotion of work life quality and 
productivity

The programmatic problem of the PARAS project is that is overlooks one important 
aspect, namely operational culture. Irrespective of the means that have been used to 
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carry out the reform, the most positive assessment can be made of the situation and 
future of personnel in those municipalities that have sought to influence and improve 
their strategic human resources management and to integrate the structural changes, 
or the possibility of such changes, into the development of work at practical level — 
not merely at the level of formal cooperation but with the genuine intent to improve 
the operating culture. 

On average, the municipalities implementing reforms seem to come out well in 
the comparison of work life quality. Yet, for the reasons mentioned above, a major 
problem at the level of implementation can be seen in the way that tacit knowledge 
and continuity are lost at manager and superior level in the new structures and man-
agement systems.

A concurrent promotion of work life quality and productivity by means of strategic 
human resources management logically emerges as the next development challenge 
faced by municipalities. The uncertainty associated with successive major reforms 
does, however, make active efforts towards this end difficult. Such efforts would also 
require a better use of the indicators of personnel and productivity. Especially in merged 
municipalities there may be different opinions of what resources should be invested 
to which services. What is more, the relationship between qualitative changes of work 
and cost and other factors cannot be adequately monitored by using the current tools 
of personnel reporting. 

Key words: quality of work life, local government sector, PARAS reform, service 
provision, human resources
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”Mielestäni ihmisen on oltava keskiössä. Hyvinvoinnin ja elämänlaadun… Kaikkien 
niiden jotka tarvitsevat palveluja ja apua. Siksi myös meidän työntekijöiden on voitava 
hyvin jaksaaksemme!!”  

(Kyselyn avovastaus 2011.)
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1 Johdanto

Tämä tutkimus on osa kunta- ja palvelurakenneuudistusta eli Paras-hanketta arvioivaa 
Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU). Kyseessä on loppuraportti, jossa käsitellään 
vuosina 2009 ja 2011 toteutettuja kuntahenkilöstöön kohdistuneita kyselytutkimuksia 
sekä henkilöstöstrategista kunta-aineistoa.

Henkilöstöä koskeva tutkimustarve on perusteltu arviointitutkimuksessa erityisesti 
Paras-uudistusta säätelevään puitelakiin liittyvien pykälien 5, 10 ja 13 kautta. Lain 5 
§:n mukaan kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toimin-
nallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat 
edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Lisäksi puitelain 10 § 
velvoittaa, että kuntien on tehtävä suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjes-
tämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä. Puitelain 13 § 
antaa henkilöstölle viiden vuoden irtisanomissuojan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Kunnat ovat suuri työllistäjä. Vuonna 2011 kunta-alalla työskenteli 441 000 
palkansaajaa, joista 75 prosenttia kuntien ja 25 % kuntayhtymien palveluksessa. 
Palvelurakenteen muutokset ja kuntaliitokset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan 
henkilöstömääriin, mutta kehitysarviot vaihtelevat suuresti (Kunnissa tarvitaan osaajia, 
2012). Joka tapauksessa kunta-ala tulee kohtaamaan merkittäviä henkilöstöön liittyviä 
haasteita. Hyvin konkreettisesti ne tulevat vastaan tulevina vuosina suuren eläkepois-
tuman ja siihen liittyvän osaamisen turvaamisen ja rekrytoinnin kysymyksinä mutta 
myös laajemmin työelämän laadun kysymyksinä.

Tässä raportissa painopiste on kunnissa toimivan henkilöstön työelämän laatua 
koskevissa kokemuksissa. Lähtökohtana on kuitenkin ajatus henkilöstövoimavarakäy-
täntöjen, palveluiden järjestämiseen liittyvien toimintatapojen ja työelämän laadun 
keskinäisistä yhteyksistä. Tässä suhteessa tutkimus tukeutuu erityisesti 1970-luvulta 
lähtien kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa jalansijaa saaneeseen työelämän laadun 
käsitteellistämiseen, mittaamiseen ja sen merkityksen paikantamiseen.1 Analyysissa 
tehtävä tulosten erittely eri kuntamuodoissa ja erikokoisissa samoin kuin kehitysten-
denssiltään erilaisissa kunnissa antaa paitsi yleiskuvan havaittavista eroista ja yhtäläi-
syyksistä myös synnyttää tutkimuksen seuraavissa vaiheissa tarkennettavia kysymyksiä 
erilaisista henkilöstövoimavarakäytännöistä ja organisaatioiden toimintatavoista ja 
niiden merkityksestä henkilöstön kokemuksissa. Tutkimus on toteutettu monenlais-
ten muutosten keskellä olevissa kunnissa. Kahden ajankohdan tulosten vertailu antaa 

1 Davis, L.E. & Cherns, A. (1975): The Quality of Working Life, Volume one, London: The Free Press. 
Kasvio, A., Nakari, R., Kalliola, S., Kuula, A., Pesonen, I, Rajakaltio, H. & Syvänen, S. (1994): 
Uudistumisen voimavarat, Tampere: Sarja T -julkaisuja, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 
Tampereen yliopisto.
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mahdollisuuden havainnoida kehityssuuntaa henkilöstön kokemuksissa.
Tulosten raportointi alkaa henkilöstön Paras-hankkeen suunnitteluprosessia 

koskevista näkemyksistä. Raportointi etenee työelämän laatua koskeviin tuloksiin, 
joita eritellään työelämän laatua mittaavien osaulottuvuuksien mukaisesti sekä koko 
aineistossa että erityyppisissä kunnissa ja erilaisissa kunnan toiminnoissa. Seuraavaksi 
käsitellään henkilöstövoimavaranäkökohtia, joita valotetaan työvoiman riittävyyttä, 
osaamista, kompetenssivajeita ja koulutusmahdollisuuksia koskevilla näkemyksillä 
ja henkilöstömäärien kehitystä koskevilla tuloksilla. Lopuksi tuloksia puntaroidaan 
synteesinomaisesti ARTTU-arviointitutkimusohjelman yleisessä viitekehyksessä.

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevaa työelämän laatua tarkastellaan 
sellaisten mittareiden avulla, jotka ovat sovelluskelpoisia työelämässä laajemminkin. 
Tarkastelutavan yleistettävyys ei kuitenkaan sulje pois tutkimuksen lähtökohtaa, jon-
ka mukaan työteko kunta-alalla ymmärretään omintakeisena työteon muotona, joka 
pohjautuu omanlaiseensa merkitysjärjestelmään.

1.1  Tutkimuskysymykset

Raportissa tarkastellaan työyhteisötason näkökulmasta henkilöstön kokemuksia työs-
tään ja sen kehityspiirteistä. Tarkastelussa ovat seuraavat kysymykset:

 � Millaiseksi henkilöstö kokee työelämän laadun ja mihin työelämän laadun 
osa-alueisiin

 � ongelmat ja hyvät puolet kohdistuvat? 
 � Miten muutosprosessi (muutosjohtaminen) on toteutettu henkilöstön 

kokemana?

Näitä työyhteisötason kysymyksiä tarkastellaan tässä raportissa useamman eri vertai-
luperusteen mukaan. Vertailuissa esitetään seuraavia kysymyksiä:

 � Miten erilaiset kuntamuodot ja erikokoiset kunnat eroavat toisistaan työ-
elämän laadun ja sen osa-alueiden suhteen?

 � Millaisia toiminnoittaisia eroja voidaan havaita?
 � Millaisia ovat eri-ikäisten henkilöiden kokemukset työstään ja muutosti-

lanteesta?
 � Miten eri ajankohtina tehtyjen tutkimusten tulokset näihin käsittelyn alaisena 

oleviin kysymyksiin vertautuvat toisiinsa?

1.2  Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksessa käytettiin useita eri tietolähteitä: kyselyitä, dokumenttiaineistoja ja 
tilastoja. Pääosassa tässä raportissa on kahtena ajankohtana, vuosina 2009 ja 2011, 
kerätyt kyselyaineistot. Aineiston analyysi etenee vertailemalla vuonna 2011 kerätyn 
aineiston tuloksia vuoden 2009 tutkimukseen. Vuoden 2009 tulokset on raportoitu 
julkaisussa Esa Jokinen, Tuula Heiskanen ja Risto Nakari: Henkilöstö Paras-uudistuksessa, 
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20112. Kyselylomakkeet olivat kumpanakin vuonna lähes samankaltaiset. Vuoden 
2011 kyselyyn lisättiin joitakin uusia Paras-uudistukseen suhtautumista kuvaavia 
kysymyksiä, samoin kuin työyhteisön sosiaalisiin toimintatapoihin (nk. sosiaaliseen 
pääomaan) liittyviä kysymyksiä.

Kyselylomakkeen ydinaluetta ovat henkilöstön työelämän laatu ja henkilöstön 
kokemukset muutosprosessista. Työelämän laadulla on ymmärretty tutkimuksessa 
olevan kaksi kiinnekohtaa. Yhtäältä se kuvaa, miten hyvin ihmiset voivat työssään. 
Toisaalta se kuvaa, millaisilla tekijöillä voidaan vaikuttaa sekä yksilölliseen hyvinvointiin 
että organisaation hyvään suoriutumiseen3. Nämä molemmat näkökohdat on otettu 
huomioon työelämän laatua mittaavissa kysymyksissä.

Vuonna 2011 kysely lähetettiin 38 kuntaan, jotka oli valittu ARTTU-arvioin-
tiohjelman periaatteiden mukaisesti siten, että ne edustivat mahdollisimman hyvin 
Paras-luokituksen mukaista jakoa kuntaliitoskuntiin, syvenevän yhteistyön kuntiin sekä 
muihin kuntiin. Verrattuna aiempaan, vuonna 2009 toteutettuun henkilöstökyselyyn 
silloiset kaupunkiseutukunnat yhdistettiin kategoriaan muut kunnat tutkimusohjel-
man kokonaislinjauksen mukaisesti. Kategorioissa tapahtui myös seuraavia yksittäisiä 
muutoksia edelliskyselyyn nähden: Pori siirrettiin muista kunnista kuntaliitoskuntien 
joukkoon, Vaasa kaupunkiseutukunnista syvenevän yhteistyön kuntiin sekä Lempää-
lä syvenevän yhteistyön kunnista muihin kuntiin. Kuntakokomuutoksia tapahtui 
kuntaliitosten myötä Lempäälän ja Vöyrin kohdalla, mutta ne säilyvät aiemmissa 
kuntakokokategorioissaan. Tutkimuksen aikana ja kuntaliitosten myötä muutoksia on 
tapahtunut myös kuntien asukastiheydessä, mitä ei kuitenkaan ole katsottu tarpeelliseksi 
huomioida käytetyssä väestötiheysluokittelussa. Käytetyt ARTTU-tutkimusohjelman 
eri osioiden yhteiset kuntien kategorisoinnit on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä 
11. Lista tutkimuskohteena olleista kunnista löytyy liitteestä 9.

Kustakin kunnasta kohteeksi otettiin koulutoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä 
yleishallinnon tehtävissä toimiva henkilöstö. Vastaajat satunnaistettiin kuntakohtaisesti. 
Otosten osuus perusjoukosta vaihteli kunnittain välillä 10–50 % (ks. liite 9), koska 
haluttiin varmistaa, että myös pienimmistä kunnista saadaan aineiston tilastolliseen 
käsittelyyn vaadittava riittävä määrä vastaajia. Kysely toteutettiin pääsääntöisesti 
sähköisenä kyselynä. Koska kuitenkin osoittautui, että kaikkia vastaajia ei tavoiteta 
sähköpostitse, heille lähetettiin kysely postitse paperiversiona. Sähköpostikyselyitä 
lähetettiin kaiken kaikkiaan 7505 ja paperikyselyitä 1373. Kyselyyn vastasi yhteensä 
4618 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 52. Kunnittain vastausprosentti vaihteli 
välillä 22–70. Sähköpostikyselyssä vastaamattomille lähetettiin useampia muistutus-
viestejä, kirjekyselyssä tehtiin yksi muistutuskierros. Kysely käynnistettiin alkukesästä 
ja oli oletettavaa, että jokin osa vastaamattomuudesta aiheutui kesälomista tai niihin 
orientoitumisesta. Niinpä muistutuskierrokset ajoitettiin alkusyksyyn siihen ajankoh-
taan, jossa tavanomainen kesälomakausi on päättynyt.

2 Jokinen, E., Heiskanen, T. & Nakari, R. (2011): Henkilöstö Paras-uudistuksessa, Paras-ARTTU-
ohjelman tutkimuksia nro 8, Acta nro 228, Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

3 Lawler, E. E. (1982): Increasing worker involvement to enhance organizational effectiveness, teoksessa 
Paul S. Goodman and Associates: Change in Organizations, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

 Nakari, R. (1996): Työelämän monet kasvot – kuntatyöyhteisö 1995, Acta Nro 63, Helsinki: 
Suomen Kuntaliitto.
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Vuoden 2009 kysely tehtiin kokonaisuudessaan kirjekyselynä. Kohteena olivat 
samat kunnat kuin vuoden 2011 kyselyssä sillä erotuksella, että vuonna 2009 kysely 
kohdistui 40 kuntaan, kun vuonna 2011 kuntia oli 38. Vuoden 2011 kyselystä jäivät 
pois Siilinjärvi ja Äänekoski kunnissa käynnissä olleiden suunnilleen samaan ajan-
kohtaan sijoittuneiden muiden kyselytutkimusten vuoksi. Vuoden 2009 kyselyssä 
kohteena olivat koulutoimen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö, kun vuonna 2011 
kohdejoukkoon sisällytettiin myös yleishallinto. Otantaperiaatteet olivat kumpanakin 
vuonna samat kuitenkin niin, että otosprosenttia kasvatettiin kunnittain 5–10 pro-
senttiyksiköllä edelliskerrasta riittävän toimialoittaisen vastausmäärän varmistamiseksi. 
Vuoden 2009 kysely lähetettiin 6214 vastaajalle ja siihen vastasi 3710 henkilöä. Tuolloin 
vastausprosentiksi muodostui 60, ja kunnittain vastausprosentti vaihteli 39:stä 85:een.

Tulosten analyysissa käytetään useita eri vertailuperusteita. Kuntia luokitellaan 
seuraavien perusteiden mukaisesti (ks. kuntakohtaisesti liite 11):

 � Paras-uudistuksen ”keinoluokitus”, Paras-ARTTU-luokitus: 
1 = Kuntaliitoskunnat    (N = 14) 
2 = Syvenevän yhteistyön kunnat   (N = 14)  
3 = Muut kunnat    (N = 12)

 � Kuntakokoluokitus:  
1 = Alle 2000 as.    (N = 1) 
2 = 2000-5000 as.     (N = 5)   
3 = 5001 – 10 000 as.    (N = 7) 
4 = 10 001 – 20 000 as.    (N = 8) 
5 = 20 001 – 50 000 as.    (N = 8) 
6 = 50 001 – 100 000 as.    (N = 8) 
7 = Yli 100 000 as.    (N = 3) 

 � Tilastokeskuksen tilastollinen kuntaryhmitys: 
1 = Kaupunkimaiset kunnat   (N = 19) 
2 = Taajaan asutut kunnat   (N = 11) 
3 = Maaseutumaiset kunnat  (N = 10)

 � Kunnan väestönmuutos 2000–2010: 
(tai yhdistettynä luokat 1+2, 3 ja 4+5) 
1 = Voimakkaasti vähenevän väestön kunnat (mts yli -10 %)  (N = 7) 
2 = Vähenevän väestön kunnat (mts -2,5 % - -10 %)  (N = 7) 
3 = Stabiilin väestömäärän kunnat (mts -2,5 - +2,5 %)  (N = 7) 
4 = Kasvavan väestön kunnat (= Kasvukunnat) (mts +2,5 % - +10 %) (N = 10) 
5 = Voimakkaasti kasvavan väestön kunnat (mts yli +10 %)  (N = 9) 
(= Voimakkaan kasvun kunnat)  

Lisäksi vastaajien taustamuuttujista ikää käytetään joidenkin aihealueiden analyysissa. 
Kuntien eri toiminnoista käytetään analyysissa yleensä jakoa koulutoimeen, sosiaali- ja 
terveystoimeen ja yleishallintoon, joiden taustalla on kuviossa 1 näkyvä hienojakoi-
sempi luokittelu.
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Kuvio 1. ARTTU-henkilöstökyselyjen 2009 ja 2011 vastausten jakautuminen toiminnoittain 
(2009: N = 3710; 2011: N = 4618) 4,5

Aineiston edustavuus ja vinoutumat

Vuosina 2009 ja 2011 kerätty kyselyaineisto edustaa melko hyvin koko kuntasektoria 
toimialarakenteensa puolesta. Kun koko kuntasektorilla työskentelevistä vuonna 2010 
toimi 57 % sosiaali- ja terveysalalla, oli toimialan osuus kyselyissä 58 % ja 42 %. Si-
vistystoimen osuus koko sektorilla oli 26 %, kyselyissä 32 % ja 33 %. Yleishallinnon 
osuus oli 6 % vuoden 2011 kyselyssä, kun se koko sektorilla oli 4 %.  Muiden alojen 
osuus kasvoi merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn ollen 18 %, kun koko sektorilla 
niiden osuus oli 13 %.

Kuten edellä todettiin, kuntien vastausprosentit kyselyyn vuonna 2011 vaihte-
livat runsaasti. Mitään selitystä joidenkin kuntien alhaiseen vastausaktiivisuuteen ei 
osoittautunut. Muutamassa kunnassa jäi teknisistä syistä joitakin toimialoja otoksesta 
pois, mikä vaikuttaa hieman toimialojen kehityksen vertailuun vuosina 2009–2011. 
Kuntakohtaista tarkastelua onkin luettava varauksellisesti vaihtelevan toimialajakau-
man vuoksi.

4 Esim. suun terveydenhuolto, röntgen, kuntoutus, psykiatria, sairaalan muut tehtävät sekä vanhus- ja 
vammaispalvelut, sosiaalityön ohjaajat, ”sosiaaliala” jne.

5 Esim. ammattikorkeakoulu, erityisopetus, sivistyspalvelut.
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Kuvio 2. Kuntasektorin henkilöstön (2010) ja kyselyjen (2009 ja 2011) vastaajien toimiala-
jakauma.

Pääosassa kuntia kaikki toiminnot sisällytettiin kyselyn kohdejoukkoon. Eroavuu-
det eri vuosien otosten kohdentumisessa näkyvät kuviossa 2. Eri toiminnot olivat 
epätasaisemmin edustettuina eri kunnissa vuonna 2011 kuin vuoden 2009 kyselyssä 
otoksen muodostamiseen liittyvistä käytännöllisistä syistä. Esimerkiksi jonkin toi-
minnon poisjättäminen tietyssä kunnassa liittyi palvelun järjestämisen tapaan, jolloin 
jouduttiin tekemään rajanveto kunnan henkilöstön ja muun työnantajan henkilöstön 
välille. Toisaalta vuoden 2011 osalta sosiaali- ja terveysalan kysely ohjautui vuotta 2009 
laajemmin esimerkiksi hammashuollon ja sosiaalihuollon työntekijöille, joille kyselyssä 
ei ollut omaa vastaajakategoriaa. Ajallisen vertailun paremmaksi mahdollistamiseksi 
yhdistettiin nämä analyysissa kategoriaan ”muu”. Työelämän kokonaislaadun ja osau-
lottuvuuksien tarkastelussa koko vastaajajoukko on kuitenkin mukana. 

Taulukossa 1 on arvioitu vastausten vinoutumaa toimialoittain vuoden 2011 
kyselyn osalta. Yleisesti ottaen sivistystoimen ja yleishallinnon osalta vastausosuudet 
olivat odotetunlaisia – yleishallinnossa vastausaktiivisuus erityisesti verkossa toteutet-
tuun kyselyyn oli suurinta. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalan osuus odotettuun nähden 
oli pienempi ja muiden alojen osuus suurempi. Varsinaista vastauskatoa esiintyi myös 
jossain määrin sosiaali- ja terveysalalla, jossa sähköisesti toteutettu kysely ei tavoittanut 
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arviolta 10–20 % vastaajajoukosta. Tämän kadon kompensoimiseksi pääosin tälle 
toimialalle lähetettiin myös perinteinen postikysely. 

Taulukko 1. Vuoden 2011 kyselyn perusjoukon ja vastaajien toimialajakaumat.

Toimiala   Perusjoukko (arvio) 2011 Vastaajat 2011

Yleishallinto    4 %     6 %

Sosiaali- ja terveys  60 %   42 %

Sivistystoimi  34 %   33 %

Muu      2 %   18 %

Tarkka vinoutuman arviointi ei ole mahdollista. Oletettavasti otokseen päätyi odotettua 
huomattavasti enemmän muiden kuin pyydettyjen yleishallinnon, sosiaali- ja terveys-
alan ja sivistystoimen vastaajia kolmesta syystä. Ensinnäkin muutama suuri kunta halusi 
toteuttaa otoksen itse, jolloin toimialakriteerit eivät välttämättä toteutuneet eikä niitä 
pystytty kontrolloimaan. Toiseksi kuntien toimialaluokittelut eivät olleet yhteneviä tut-
kimuksessa käytetyn kolmi/nelijaon kanssa. Toisin sanoen sosiaali- ja terveystoimen ja 
sivistystoimen rajat eivät olleet selviä, kuin eivät myöskään yleishallinnon ja varsinaisten 
toimialojen väliset rajat. Kolmanneksi vastaajat itse eivät välttämättä ole noudattaneet 
niin tutkimuksen kuin kunnankaan toimialakriteereitä valitessaan lomakkeeseen omaa 
toimialaansa, ja esimerkiksi monet tukitoimityyppisissä tehtävissä esimerkiksi kouluissa 
tai terveydenhuollossa toimivat saattoivat päätyä vastaustensa perusteella kategoriaan 
”muut”. Oma vaikutuksensa saattoi myös olla tuoreilla kuntarakenteellisilla muutok-
silla, jotka ennestään ovat hämärtäneet toimialarajoja.

Avovastauksista

Kyselylomakkeen loppuun oli varattu tilaa vapaamuotoisen kommentin jättämiselle. 
Kohta kuului seuraavasti: ”Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä 
esitetyistä kysymyksistä.” Vuoden 2011 kyselyn 4618 vastaajasta 694 eli useampi kuin 
joka kuudes kirjoitti kommentin, jonka pituus vaihteli parista sanasta useaan lauseeseen. 
Tätä avovastausaineistoa käytetään raportissa havainnollistamaan vastaajien tärkeänä 
pitämiä teemoja tekstin yhteydessä.  Aineiston merkitys on ennen kaikkea laadullinen: 
se tuo esiin henkilöstön oman äänen sekä niin kyselyyn kuin kuntatodellisuuteenkin 
liittyviä erityyppisiä näkökulmia.

1.3 Aiemmat tutkimukset

Aikaisemmista tutkimuksista löytyy tietoa kunta-alan henkilöstön tilanteista ja työ-
elämän laadusta sekä vertailuna muihin sektoreihin että nimenomaisesti kunta-alaan 
kohdistuen. Vertailutietoa tarjoavista tutkimuksista on tarpeen mainita erityisesti 
Tilastokeskuksen työolotutkimukset (esim. Pärnänen & Okkonen 2009) sekä Työ-
ministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) työolobarometrit (esim. Aho & Mäkiaho 
2012). Pitkittäistietoa kunta-alan työelämän laadusta tarjoavat KuntaSuomi2004 
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-ohjelmaan liittyneet tutkimukset (Nakari 2004, Kalliola & Nakari 2006). KuntaSuo-
mi2004 tulokset tarjoavatkin tässä oivallisen vertailukohdan, koska ne on toteutettu 
työelämän laatua koskevilta osin samoilla metodeilla. Kunta10 -tutkimus on puolestaan 
kohdentanut huomion tarkasti rajattuun joukkoon kuntia ja seurannut näiden samojen 
kuntien tilanteita ja tapahtumia usean vuoden ajan (esim. Salo 2011).

Oma tutkimuslajinsa ovat olleet ne tutkimukset, joissa tarkastelukehikkona on 
ollut tavalla tai toisella henkilöstöpolitiikka ja sen edellytykset vastata kunta-alan muu-
toshaasteisiin erityisesti palvelurakenneuudistuksen (2005–2012) yhteydessä. Näistä 
mainittakoon Stenvall ym. (2007), Stenvall ym. (2008a), Nakari & Sjöblom (2009) ja 
Vakkala (2012). Henkilöstön roolia organisaation ja palvelujen muutoksessa sivutaan 
lisäksi useissa muissa 2000-luvun tutkimuksissa ja väitöskirjoissa kuten Pakarinen 
(2007), Nyholm (2008) sekä Paras-hankkeeseen liittyvissä tutkimusraporteissa kuten 
Stenvall ym. (2008b) ja Berg ym. (2010).

Kuntafuusioiden henkilöstövaikutuksia tutkineet Stenvall ym. (2007) kiinnittävät 
huomiota rakenteellisten muutosten erilaiseen kohdentumiseen eri työyhteisöihin ja 
toimialoille sekä kuntajohdon ja henkilöstön muutosprosessien eriaikaisuuteen. Yhtei-
söllinen toimintakulttuuri – tai sosiaalinen pääoma, kuten tässä tutkimuksessa – voi 
muodostua joko voimavaraksi tai ongelmaksi riippuen siitä, tukeeko johtaminen sitä 
sekä hyödynnetäänkö muutosprosessissa riittävästi vuorovaikutusta. Tutkimuksessa 
todetaan henkilöstöjohtaminen vajaaksi sekä henkilöstövoimavarojen hallinta liian 
epäsystemaattisesti uudistushaasteiden edessä. Vaikutukset näkyvät tutkijoiden mukaan 
suoraan henkilöstön kokemuksissa ja työhyvinvoinnissa, ja henkilöstö- ja yleishallinto 
onkin tutkimuksen mukaan kokenut fuusiot kaikkein raskaimmin.

Kaiken kaikkiaan mainittu tutkimus viittaa siihen, että kuntafuusioita ei suun-
nitella riittävästi – jos lainkaan – henkilöstönäkökulmasta, ja henkilöstöjohtamisen 
vaikeaksi tehtäväksi jää tällöin keksiä ja luoda muutosprosessille henkilöstöpoliittinen 
merkitys, aikajänne ja eräänlainen metatasoinen tukijärjestelmä, jossa esiin tulevia 
ongelmakohtia tehokkaasti ratkotaan. Tämä on käytännössä hyvin paljoin arkisempaa 
mutta ei suinkaan helpompaa toimintaa kuin mahtipontiselta kuulostava ”muutos-
johtaminen”. Näihin haasteisiin vastaamista näytetään tutkimuksen perusteella myös 
aliarvostetun kuntatasolla.

Myös Vakkala (2012) pitää kuntauudistuksessa tärkeänä ihmisläheistä henkilös-
töjohtamista – läsnä olevaa, avointa, tasapuolista johtajuutta sekä osallistumismah-
dollisuuksia, vuorovaikutteista viestintää, arvostusta ja kunnioitusta. Niin sanottu 
kova, rationaalinen johtajuus ei tutkijan mukaan riitä varsinkaan muutostilanteessa. 
Kuitenkin kyselytutkimustulosten mukaan esimerkiksi työntekijöiden jo ennestään 
vaihteleva luottamus esimiestyötä kohtaan on yhä enemmän koetuksella kuntaliitos-
ten yhteydessä. Jopa 34 %:lla kuntaliitoksen kokeneista esimies on myös vaihtunut 
vähintään kerran ja vielä useamman kohdalla työtoverit olivat vaihtuneet. Kunnasta 
riippuen 32–61 % henkilöstöstä ei ollut osallistunut uudistuksen suunnitteluun, 
mutta toisaalta suoranaiseen muutosvastarintaakaan henkilöstön keskuudessa ei ole 
suuressa määrin havaittavissa. Kyse on selvästi työyhteisöllisestä prosessista, jonka on-
nistumisedellytyksiä heikentää se, että uudistus toteutuu yleensä ylhäältä alaspäin eli 
vaikuttaen ensiaallossa esimiesten työhön. Työyhteisön ilmapiiri ja johtajuus nousee 
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merkittävämmäksi sopeutumista selittäväksi tekijäksi kuin esimerkiksi ajan kuluminen 
itse uudistuksesta ja ”tasaantuminen” sinänsä.

Nakari ja Sjöblom (2009) kytkevät henkilöstön työelämän laadun asiakastyytyväi-
syyteen. Asiakasulottuvuus konkretisoi paitsi työpaikkademokratiaa myös laajemmin 
kuntalaisdemokratiaa, joiden tärkeä linkitys korostuu nimenomaan lähipalveluissa, 
ikäihmisten palveluissa ja päivähoidossa. Kuntahenkilökunnan osallistuminen Paras-
hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on tutkijoiden mukaan välttämätöntä, jotta 
tiukkenevassa taloudessakin voidaan vastata palvelutarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksia kuntahenkilöstön tilanteesta ja muutoksesta on 
tehty melko paljon. Tutkimukset kertovat paitsi kuntatyön jatkuvasta muutosmyllerryk-
sestä myös uudistusten vaikutusten osittaisesta hallitsemattomuudesta ja työn monimut-
kaistumisesta. Vaikka toisaalta henkilöstöjohtamisen tuki- ja työvälineitä on olemassa, 
vallitsee kunnissa myös uudistuksen kanssa ristiriidassa olevia toimintakulttuurisia 
piirteitä. Palvelurakenneuudistuksen keinot ja perustelut ovatkin henkilöstönäkökul-
masta katsottuna hyvin epäsensitiivisiä, epäreflektiivisiä ja historiattomia siinä mielessä, 
että tämäntyyppiset uudistukset nähdään niin esimies- kuin työntekijätasollakin osana 
jatkumoa, jossa työhön ensisijaisesti ”puututaan” ja vasta sitten mietitään muutosten 
käytännön toimivuutta. Kyse on paradoksista, jossa ennakko-odotukset uudistusten 
suhteen ovat ristiriidassa niiden todellisuuden kanssa; muutos markkinoidaan ”yhtenä 
suurena harppauksena” vaikka tarpeellisia olisivatkin ”monet pienet” askeleet arjen 
käytännöissä (vrt. esim. Vakkala 2012, Nyholm 2008). Henkilöstöjohtamisen merkitys 
perustunee hyvin keskeisesti niin esimiesten kuin työntekijöidenkin henkilökohtaiseen 
kokemukseen ja osaamiseen siinä, että eri tasoilla nähdään tällaisen ”hallintahälyn” 
(Nyholm 2008) läpi ja taakse. Tämäntyyppinen työelämäosaamisen ulottuvuus ei 
välttämättä myöskään sisälly nykymuotoiseen esimies- ja muuhun ammatilliseen kou-
lutukseen, joskin myös erityisesti ammatillinen aikuiskoulutusjärjestelmä on halunnut 
vastata näihin haasteisiin pitkälti toistakymmentä vuotta. (Rikkinen ym. 2006).
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2 Henkilöstö strategioissa 

2.1  Strateginen henkilöstöjohtaminen

Kuntien palvelutoiminnan uudistamisessa henkilöstö on keskeisessä asemassa. Hen-
kilöstön osaaminen ja sopivan henkilöstön saatavuus ovat kuntien henkilöstöhallin-
non avainkysymyksiä. Kunnissa pitää olla näkemys, millaisella henkilöstöllä uutta 
palvelutoimintaa toteutetaan. Tähän liittyen Kunnallinen työmarkkinalaitos (2009) 
on antanut suosituksia sekä henkilöstöstrategian että henkilöstöraportoinnin kehit-
tämiseksi. Tavoitteeksi henkilöstöraporttien laadinnalle on asetettu, että ne antaisivat 
kokonaiskuvan henkilöstön tilanteesta toteutuneen kehityksen osalta ja sisältäisivät 
myös luonnehdintoja varautumisesta tulevaan. Näin ollen ne toimisivat apuvälineenä 
henkilöstöstrategian toteutumisen seurannassa.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositukset ovat saaneet vaikutteita strategisen 
henkilöstöjohtamisen (SHRM) periaatteista. Nykyiset henkilöstöjohtamisen oppisuun-
nat pohjautuvat yleisesti siihen ajatukseen, että organisaation suorituskykyä voidaan 
parantaa edistyksellisillä henkilöstöresurssien käyttöä koskevilla toimintatavoilla. 
Strateginen henkilöstöjohtaminen kytkee henkilöstöjohtamisen suoraan organisaation 
liiketoimintastrategiaan (Lundy 1994). Kunta-alaan ja käynnissä olevaan muutostilan-
teeseen liittyen SHRM-periaatteiden soveltaminen tarkoittaa, että henkilöstöstrategia 
määrittelee kunnan palvelustrategiaan nojautuen henkilöstövoimavarojen määrälliset 
ja laadulliset tavoitteet.

Strategisen henkilöstöjohtamisen teoriassa organisaation inhimilliset voimavarat 
ja niiden kehittäminen nähdään kriittisessä roolissa kilpailukyvyn kannalta. Inhimil-
listen voimavarojen ei nähdä olevan sellaisenaan organisaation käytössä vaan tarvitaan 
perusnäkemys ja keinoja tämän potentiaalin strategiseksi hyödyntämiseksi organisaa-
tion toimintaympäristössä. Teoriassa puhutaan esimerkiksi monimuotoisesta arjen 
toimintakyvystä (”complex adaptive systems”), jonka hallitseminen on sosiaalisesti 
kompleksinen prosessi. Strategisen henkilöstöjohtamisen teoriassa korostuu kaksi 
tärkeää seikkaa: niin sanottu yhdenmukaisuus tai linkki HR-käytäntöjen, inhimil-
listen voimavarojen ja organisaation tulosten välillä sekä strateginen uudistumiskyky 
(Colbert 2004, 341–342).

Erityisesti organisaation toimintaympäristön tai perustoimintaedellytysten muut-
tuessa voidaan ajatella organisaatioiden reagoivan ja sopeutuvan tilanteeseen hyvin eri 
tavoin riippuen henkilöstöjohtamisen strategisesta vahvuudesta ja laadusta. Kuntien 
voidaan nähdä monessa tilanteessa toteuttavan hyvin erityyppisellä logiikalla uudistusta, 
joka poliittisessa ohjauksessa ilmenee varsin yhtenäisenä. Tällä on seurauksia myös 
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Paras-hankkeen henkilöstövaikutusten arvioinnin kannalta: henkilöstöjohtamisen 
strategisuus toimii rakenteellisen tavoitteiston ja kuntatasoisen toteumavariaation 
välissä vaikuttavana ”muuttujana”. Toisaalta se voi vaikuttaa uudistuksen ”onnistu-
neisuuteen” henkilöstön näkökulmasta – henkilöstön osallistumiseen uudistukseen ja 
työelämän laatuun – ja toisaalta se voi ratkaisevasti vaikuttaa myös siihen, kyetäänkö 
henkilöstövoimavaroja hyödyntämään aiempaa tehokkaammin kuntien kokonaisprob-
lematiikan hoitamisessa.

Bowen ja Ostroff (2004) pitävät organisaatioilmapiiriä olennaisena tekijänä, johon 
henkilöstöjohtamisen toimenpiteet vaikuttavat ja jonka kautta panostukset muuttuvat 
organisaation pääomaksi ja tulokseksi. Organisaatioilmapiiri puolestaan rakentuu 
henkilöstön tulkinnoista kulloinkin tärkeistä strategisista tavoitteista, ja mitä vahvempi 
organisaatioilmapiiri on, sitä jaetumpi ja yhteisempi tulkinta ja toiminta viime kädessä 
muodostuu. Ilmapiiri voi vaihdella suurestikin eri organisaatioiden välillä, vaikka niiden 
lähtökohdat olisivat ulkoisesti samantapaiset.

Gratton ja Truss (2003) näkevät vastaavaan tapaan, että henkilöstöstrategisten ja 
ydinliiketoiminnallisten tavoitteiden on oltava samansuuntaisia (vertikaalinen ulot-
tuvuus); että erilaiset henkilöstöjohtamisen alueet ovat ”hengeltään” samansuuntaisia 
(horisontaalinen policy-ulottuvuus); ja että strategia on pantava toimeen (toimin-
taulottuvuus). Henkilöstöjohtamisen strategisuutta voidaan kirjoittajien mukaan 
arvioida ennen kaikkea sen mukaan, miten vahvaa toimeenpano on. Heikoimmillaan 
liiketoiminta- ja henkilöstöstrategia eivät kommunikoi keskenään, henkilöstöjohtamista 
ohjaavat erilaiset näkemykset ja henkilöstön kehittämismahdollisuudet (implementaa-
tio) jäävät käyttämättä. Toisaalta on mahdollista, että henkilöstöjohtamisen henki on 
yhtenäinen ja vahva (”vahva hr-osasto”), mutta sen kosketus toisaalta ydinstrategiaan 
ja toisaalta henkilöstön tasoon jää heikoksi. Kolmannessa perusvariaatiossa henkilös-
töstrategia on yhteydessä liiketoimintastrategiaan ja tavoitteisiin, mutta käytännössä 
jäädään strategisen puheen tasolle. Teorian mukaan organisaatiot onnistuvat harvoin 
kaikilla kolmella ulottuvuudella – vertikaalisella, horisontaalisella ja toiminnan ulot-
tuvuudella – yhtä aikaa. 

2.2  Henkilöstöstrategiatyön vahvuus

Hyödyntäen strategisen henkilöstöjohtamisen viitekehystä tutkimusryhmä perehtyi 
ARTTU-kuntien henkilöstöstrategisiin asiakirjoihin kysyen, miten vahvaa henkilös-
töstrategiatyötä ne heijastavat olletikin, että suuntaus on kirjallisten dokumenttien 
merkitystä korostava. Perustuen näihin aineistoihin, joihin kuului sekä kuntastrategi-
oita, henkilöstöstrategioita että erimuotoisia henkilöstöraportteja, kuntien henkilös-
töstrategiatyötä luokiteltiin seuraavasti: ”puuttuva strateginen yhteys”, ”muodollinen 
yhteys” ja ”luontainen yhteys” (ks. taulukko 2).
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Taulukko 2. Henkilöstöstrategiatyön luokittelu

                                 Kuntastrategia

  Ei kytkentää  Kytkentä 
  henkilöstövoimavaroihin henkilöstövoimavaroihin

 Ei kytkentää  Puuttuva strateginen Ei keskinäistä yhteyttä / 
 kuntastrategiaan yhteys (n = 9)  Muodollinen yhteys

 Kytkentä kuntastrategiaan Muodollinen yhteys (n = 20) Luontainen yhteys (n = 5)

Luontainen strateginen yhteys oli suhteellisen harvinaista ARTTU-kunnissa, sillä sen 
edellytyksenä oli selvästi ilmenevä vahva linkki sekä laajemmasta kuntastrategiasta 
henkilöstöstrategiaan että päinvastoin. Kuntatyönantajat ovat verkkosivuillaan luon-
nehtineet uutta työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa seuraavasti (mikä löytyy suoraan 
myös joidenkin kuntien strategioista):

”Organisaatioiden uudistuessa on tarpeen määritellä uuden yksikön työnantaja- ja 
henkilöstöpolitiikka. Suuremmat kuntayksiköt pystyvät tarjoamaan kehittyneempiä 
henkilöstöjohtamisen palveluja, panostamaan henkilöstön osaamiseen ja rekrytointiin 
ja toteuttamaan työnantajakuvan suunnitelmallista markkinointia. Koska kunta-ala 
on hyvin työvoimavaltainen, tarvitaan myös riittävä ja kyvykäs henkilöstö palveluja 
tuottamaan.” (Kuntatyöntantajat 2011.)

Luontaisena strategisena yhteytenä voitiin kuitenkin pitää myös sellaisia esimerkkejä, 
joissa esimerkiksi henkilöstöstrategia piti tavallaan sisällään kuntastrategisen näkökul-
man seuraavaan tapaan:

”Palvelu- ja henkilöstöstrategioiden toteuttaminen edellyttää johtamisen ja yhteistoi-
minnan onnistunutta toteuttamista. Kaupungin talous ja henkilöstön määrän kehitys 
vaikuttavat palvelutason ylläpitoon. Kaupungin palvelustrategia ohjaa rekrytointipo-
litiikkaa.” (Kuusamon kaupunki 2010, 19.)

”Kirkkonummen kunta on arvostettu ja luotettava työnantaja. Kuntalaisten palvelut 
tuotetaan tuloksellisesti ja olennaiseen keskittyen osaavalla ja sitoutuneella henkilös-
töllä, hyvin hoidetulla henkilöstöpolitiikalla ja hyvällä johtamisella.” (Kirkkonummi 
2009, 2.)

Lappeenrannan tapauksessa henkilöstöstrategia on ”jalkautettu” verkosta löytyväksi 
henkilöstöhallinnon käsikirjaksi esimiehille, jonka johdannossa todetaan seuraavaa:

”Esimiehet toteuttavat lisäksi henkilöstöasioita hoitaessaan Lappeenrannan kaupungin 
henkilöstöstrategiaa. Henkilöstöstrategiassa on päätetty organisaatiossa noudatettavasta 
yhtenäisestä henkilöstöpolitiikasta, jolla Lappeenrannan kaupunki pyrkii saavutta-
maan strategisia tavoitteitaan ja visiotaan.” (Lappeenranta 2011.)
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Tyypillisin tilanne oli, että kuntastrategiassa on pelkkää mainintaa laajempi viit-
taus henkilöstöön ja henkilöstöstrategiassa taas viittaus kuntastrategiaan, jolloin 
arvioimme henkilöstöstrategiatyön ”muodolliseksi”. Tällaisia kuntia oli noin puolet 
tutkimuskunnista, kun samalle viivalle asetimme myös ne kunnat, joiden henkilös-
töstrategiadokumentit osoittivat jonkinasteista reflektiivisyyttä ja kytkentää kunnan 
tilaan ja tulevaisuuteen, vaikka niiden kuntastrategiapuoli olisikin ollut varsin niukka. 
Tulkintamme mukaan henkilöstöstrategia ilmentääkin viime kädessä paremmin henki-
löstöjohtamisen toteutumista kuin kuntastrategia, joka jää vääjäämättä varsin yleiselle 
tasolle. Poikkeustapauksissa kuitenkin kuntastrategiat ylsivät henkilöstötavoitteiden 
vaiheistamiseen ja konkretisointiin.

Noin neljänneksessä tutkimuskunnista eli puuttuvan strategisen yhteyden tut-
kimuskunnissa henkilöstöä joko ei käsitellä lainkaan kuntastrategiassa (jos sellainen 
ylipäätään on) tai henkilöstöstrategia (jos sellainen on) ei kytkeydy mitenkään laajem-
piin kuntastrategisiin päämääriin.

Analyysissa luodut luokitukset eivät ole ongelmattomia esimerkiksi sen vuoksi, 
että kuntastrategisen näkökulman ilmeneminen henkilöstöstrategian kautta voi merkitä 
paitsi vahvaa strategiatyötä myös sitä, että varsinainen kuntastrategia on tosiasiassa 
varsin löyhä henkilöstön suhteen. Toisaalta dokumentit eivät paljasta varsinaista stra-
tegioiden toteutumista ja on mahdollista tiettyyn rajaan asti rakentaa myös pelkästään 
virtuaalista strategiakulttuuria. Kuitenkin kun asiakirjoja katsotaan siinä mielessä, 
onko kunnissa strategisen henkilöstöjohtamisen oppien mukaista henkeä, analyysi voi 
kaikkinensa olla hyvinkin oikeaan osuva.

2.3 Henkilöstöjohtamisen toimenpiteitä

ARTTU-kuntien kunta- ja henkilöstöstrategioista ja/tai henkilöstöraporteista löytyy 
mainintoja erityyppisistä HR-toimenpiteistä. Korostuneita muutostilanteen toimenpi-
teitä olivat koulutus ja esimiesvalmennus, eläköitymisen hyödyntäminen henkilöstön 
vähentämisessä, hallittu sopeutuminen ja ostopalvelut, muutosvalmennus, työkier-
to, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen, rekrytointi, palkkojen harmonisointi, 
työelämän laatu sekä ylipäätään hyvä henkilöstöpolitiikka. Koko keinovalikoima ei 
kuitenkaan ollut käytössä yhdessä ja samassa kunnassa. Toisaalta on myös huomattava, 
että kyseisten dokumenttien laatimistapa vaihtelee kunnittain eivätkä ne niin ollen ole 
aukoton tiedonlähde keinovalikoiman selvittämiseksi.

Kun esiin tulleiden HR-toimenpiteiden toteutumisen arviointia tarkasteltiin kunti-
en henkilöstöraporttien kautta, havaittiin että laadullinen arviointi oli hyvin vähäistä ja 
painopiste oli määrällisessä seurannassa kuten poissaolojen ja työterveyshuollon toimen-
piteiden osalta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (2009) henkilöstöraporttisuositus 
esittääkin, että raporttiin sisältyisi tunnuslukuja, jotka kuvaavat 1) henkilöstön määrää 
ja rakennetta 2) työaikaa ja työpanosta 3) osaamista, sen kehittämistä ja johtamista 4) 
terveydellistä toimintakykyä ja työhyvinvointia 5) innovatiivisuutta, yhteistoimintaa ja 
verkostoitumista sekä 6) palkkausta ja henkilöstökustannuksia. Suositus lähtee siitä, että 
kunnat arvioivat omista tarpeistaan käsin, mitä tunnuslukuja ne seuraavat vuosittain. 
Raporttien laatimistavoissa onkin paljon vaihtelua (vrt. myös Kivimäki, 2010). Paitsi 
tarkasteluun otetut tunnusluvut myös kirjoittamistyylit vaihtelevat. Osassa raportteja 
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tunnusluvut esitetään sellaisenaan, toisissa lukuja myös tulkitaan ja niiden pohjalta 
tehdään tulevaisuuteen suuntaavia huomioita.

Henkilöstöresurssien määrällisen suunnittelun näkökulmasta eläkkeelle siirtymiset 
ovat suurten ikäluokkien eläköitymisen vuoksi korostuneessa asemassa. Eläköitymislu-
kuja ja eläköitymisennusteita käsitelläänkin kaikissa henkilöstöraporteissa. Määrällisen 
suunnittelun lisäksi eläköitymiskysymykseen liittyy muita henkilöstöjohtamisen haas-
teita, kuten työkyvyn ylläpidon, työssä jaksamisen ja rekrytoinnin kysymykset. Nämä 
nostettiinkin joissakin raporteissa esiin. Kunta-alalle suunnatussa rekrytointitarvekyse-
lyssä korkeaa eläkepoistumaa pidettiin nimenomaisesti kuntien ilmaiseman merkittävän 
rekrytointitarpeen selittäjänä (Kuntatyönantajat 2012). Tiedon ja osaamisen siirron 
kysymykset, joita väistämättä kohdataan työyhteisöissä, kun oman alansa erityisosaajat 
siirtyvät eläkkeelle, jäivät toistaiseksi käsittelyä vaille raporteissa.

Henkilöstön kehittämisen osalta valtaosassa henkilöstöraportteja tuotiin esille 
panostukset koulutukseen. Koulutusvalikoimassa oli erilaisten lyhytkoulutusten ja 
ajankohtaisiin teemoihin liittyvien koulutusten lisäksi oppisopimuskoulutusta ja eri-
tysammattitutkintoihin liittyvää koulutusta.  Muutostilanteen viitekehys oli tavalla tai 
toisella koulutusten taustapontimena.

”Henkilöstökoulutuksen keskeisenä tavoitteena on henkilöstön monitaitoisuuden ja 
muutostilanteiden hallinnassa tarvittavan joustavuuden lisääminen, jotta oman 
työn arviointivalmiudet kehittyisivät ja omista työelämän kokemuksista oppimista 
voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.” (Lappeenrannan henkilöstökertomus 2009).

Muodollisten koulutustapahtumien lisäksi kehittämisen keinoina mainittiin perehdyt-
täminen, henkilökierto, mentorointi ja työnohjaus. Huomiota ansaitsevaa on kuntien 
panostus esimieskoulutukseen. Koulutusten sisältöinä mainittiin muun muassa strate-
ginen johtaminen, muutoksen johtaminen, henkilökohtaiset johtamistaidot, hankalien 
ihmisten käsittelytaidot, kehityskeskustelutaidot ja erinäiset ajankohtaiset teemat.

Hyvän henkilöstöjohtamisen avainkriteeri on se, miten se ottaa huomioon henki-
löstön työelämän laadun ja työhyvinvoinnin. Kaikissa henkilöstöraporteissa oli jollakin 
tavoin huomioitu työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja työkyvyn kysymyksiä. Useissa 
kunnissa näiden kysymysten käsittelyn tukena olivat kyselytutkimukset henkilöstölle. 
Kyselyitä myös käytettiin aktiivisesti kehittämiskohteiden esille saamisessa.

”Tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella organisaatiossa vallitsee selkeästi myön-
teinen vire. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme tyytyväisinä jäädä polkemaan 
paikoillemme. Kyselyn tulosten perusteella etsimme ja sovimme henkilöstötyön sekä kun-
tatason että työpaikkatason kehittämiskohteita, joihin jatkossa erityisesti panostamme 
ja joita panostuksia seuraamme ja arvioimme.” (Hollolan henkilöstökertomus 2009).

2.4  Henkilöstön määrälliset muutokset  
 henkilöstöraporteissa

Tässä luvussa luodaan katsaus ARTTU-tutkimuskuntien henkilöstöraportteihin ja 
vastaaviin dokumentteihin Paras-ajanjaksolta vuosina 2005–2010. Tarkoituksena on 
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saada käsitys kuntien henkilöstöstrategisesta seurannasta sekä siitä, millaisessa yhtey-
dessä erilaiset Paras-uudistuksen ratkaisut ovat henkilöstön määrälliseen kehitykseen ja 
muihin henkilöstöä koskeviin perusindikaattoreihin kuten palvelussuhteiden laatuun, 
ikä- ja sukupuolijakaumaan sekä eläköitymiseen.

Henkilöstöraportointi osoittautui kunnissa varsin vaihtelevaksi. Neljässä ARTTU-
kunnassa ei ollut suositusten mukaista henkilöstöraportointia käytössä, mutta joitakin 
henkilöstön tunnuslukuja oli löydettävissä näidenkin kuntien tilinpäätöksestä tai 
toimintakertomuksesta. Muutamassa kunnassa tuotetaan vuosittain erityinen henki-
löstötilinpäätös.

Raportointi noudattaa yleispiirteissään kunta-alan raporttisuositusta (Kunnallinen 
työmarkkinalaitos 2009) sisältäen keskeiset henkilöstön tunnusluvut. Itse henkilöstön 
määrällisen kehityksen osalta raportointi on kuitenkin useimmiten melko tulkitse-
matonta ja irrallista, mikä herättää kysymyksen, onko kunnilla käytössään ylipäätään 
ja erityisesti Paras-hankkeen tarpeisiin soveltuvaa seurantamekanismia. Yleishavainto 
kaikista ARTTU-kunnista on, että määrällisten muutosten kytkeytyminen laadullisiin 
havaintoihin oli varsin vähäistä eikä lukuja sinänsä niissä pohdittu. Samansuuntaisia 
havaintoja henkilöstöraporteista on tehnyt Kivimäki (2009).

Saatavilla olleiden kuntien henkilöstöraporttien perusteella koottiin liitteeseen 
13 kuntakohtaisesti kaikkein yhdenmukaisimmin raportoituja lukuja, jotka koskivat 
henkilöstön palvelussuhteita, toimialajakaumaa, naisten osuutta, keski-ikää, eläköity-
mistä ja henkilöstökustannuksia. Muutamassa kunnassa näihin liittyen tarkkaa hen-
kilöstöraportointia ei tehty lainkaan, ja ylipäätään suuressa osassa kuntia seuranta oli 
katkoksellista ja epäyhtenäistä, kuten liitteestä 13 nähdään. Taulukkoon 3 on tiivistetty 
keskeiset havainnot määrällisistä trendeistä. 

Taulukko 3. Henkilöstön määrälliset muutokset ARTTU-kuntien henkilöstöraporttien perusteella 
(+ kasvava, ++ voimakkaasti kasvava, - vähenevä, +- vaihteleva, 0 ennallaan).

    Trendi  
Indikaattori  2005–2010 Huomautuksia

Vakituiset   +  Kuntaliitoskunnissa vaihteleva trendi. 
      Syvenevän yhteistyön kunnissa laskennallisesti  
      siirtoja kuntayhtymään.
      ”Muissa kunnissa” vaihteleva trendi. Työsuhdeturva.  
      Eläköityminen?

Määräaikaiset  +  ”Muissa kunnissa” vähenemistä, muutoin kasvua. 

Yleishallinto  +  ”Muissa kunnissa” osin vähenemistä.

Sosiaali- ja terveystoimi + +  Myös vaihtelevaa kehitystä.

Sivistystoimi  + 

Muut   + -  ”Muissa kunnissa” osin vähenemistä.

Naisten osuus  + 

Keski-ikä   + 

Eläköityminen  + 

Vanhuuseläkkeet  + 

Työkyvyttömyyseläkkeet + - 

Henkilöstökustannukset ++  Liitoskunnissa erityisen voimakas kasvu. Mainitaan  
      kasvavat työvoimakustannukset ja tuottavuuden  
      kehittämistarpeita.
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Henkilöstön ja erityisesti vakituisten työntekijöiden määrän kasvu saattaa selittyä uu-
distuksiin liittyvällä viiden vuoden työsuhdeturvalla. Toisaalta työntekijöiden määrä 
kasvaa ylipäätään suuressa osassa kuntia ja kaikilla toimialoilla, eniten sosiaali- ja 
terveystoimessa, johon määräaikaisten kasvu myös vaikuttaisi suurelta osin kanavoi-
tuvan. Kuntatyypeistä muut kunnat osoittivat useimmin yksittäisiä henkilöstömäärän 
vähenemisen merkkejä, joten mahdollisesti ne pystyvät uudistuskuntia tehokkaammin 
toteuttamaan henkilöstöön liittyviä säästötavoitteitaan.

Mielenkiintoisena voidaan pitää havaintoa, jonka mukaan kunta-ala on naisistunut 
entisestään, ja myös keski-ikä nousee tasaisesti vain harvoin poikkeuksin. Eläköityminen 
kiihtyy seurantajaksolla vähitellen, vaikka yksittäisiä poikkeuksia tässäkin löytyy. Työ-
kyvyttömyyseläkkeiden määrä on sen sijaan melko monessa kunnassa vähentynyt, mikä 
saattaa liittyä työnantajan tietoisuuden lisääntymiseen ja erilaisiin kuntahenkilöstön 
vakuuttajan asettamiin seurantavelvoitteisiin, jotka ovat ajanjaksolla tulleet voimaan. 
Henkilöstökustannusten kasvu on Paras-kuntaluokasta riippumatta yksiselitteisen 
voimakasta, mikä on yhteydessä henkilömäärän kasvuun ja työvoimakustannusten 
nousuun.

Kuntakohtainen kuva trendeistä (liite 13) on täynnä katkoksia ja epävarmuuksia 
erityisesti Paras-uudistuskunnissa. Yllättävää oli, että vanhojen liitoskuntien tiedot eivät 
useimmiten ole kytkeytyneet uuden kunnan henkilöstöseurantaan, jolloin seurantaan 
muodostuu vääjäämättä katkos uudistuksen kohdalla ja luvut ovat lähinnä suuntaa 
antavia. Toisaalta katkoksia muodostui myös henkilöstön siirtymisistä kuntayhtymiin 
tai muualle. Raportit eivät yleensä mahdollistaneet tällaisten muutosten tarkempaa 
jäljittämistä ja selittämistä. 

Henkilöstöjohtamisen ja seurannan murros näkyy koko raporttiaineistoissa, sillä 
useissa kunnissa henkilöstökertomusrutiini tuli voimaan seuranta-ajanjaksolla. Toisaalta 
joissakin kunnissa näytettiin myös palanneen aiempaan ja suppeampaan raportointi-
tapaan, mikä voisi selittyä kuntaliitoksen jälkeisillä hallintavaikeuksilla.

Kuten todettua, raporttien sisältö vaihteli huomattavasti. Suurin ero oli siinä, 
sisältyikö raporttiin henkilöstöstrategia, ja jos sisältyi, liittyikö siihen edellisessä luvussa 
käsitelty kuntastrateginen kytkentä. Toisaalta erot olivat suuria sen suhteen, miten laajaa 
tai suppeaa raportointi oli sekä ennen kaikkea siinä, oliko raportointi pelkästään teknistä 
vai pyrittiinkö siinä muodostamaan esimerkiksi ajallista jatkuvuutta tai palvelemaan 
aitoja tiedon tarpeita. Tällaista pyrkimystä oli varsin vähän.

On selvää, että useimmissa tapauksissa henkilöstöraportti on ainoastaan tuloste, 
jonka esimerkiksi kunnan ulkoistettu palkanlaskenta laatii. Tällöin esimerkiksi ajalliseen 
seurantaan muodostuvat katkokset eivät herätä kunnan sisällä kysymyksiä puhumat-
takaan siitä, että muutokset nimenomaan haluttaisiin kytkeä laadullisten muutosten 
kuvaukseen tai pohdintaan. 
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3 Henkilöstön näkemykset Paras- 
 hankkeen suunnitteluprosessista

3.1 Henkilöstö on edelleen uudistuksessa heikosti  
  mukana

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemisen vaiheittaisuus ja eriaikaisuus asettaa 
haasteita muutoksen havaitsemiselle. Kyselyn yhtenä osa-alueena oli kuntahenkilöstön 
osallistamisen eli sen arviointi, millä tavalla henkilöstö on kokenut olevansa osallisena 
Paras-uudistukseen liittyvässä päätöksenteossa omassa kunnassaan sekä sitä, millä tavalla 
uudistus on vaikuttanut konkreettisina kehittämistoimenpiteinä.

Taulukossa 4 ja kuviossa 2 on esitetty vuosien 2011 ja 2009 vastausjakaumat 
vertailtuna koko aineistossa siten, että ”ei samaa eikä eri mieltä olevat” on jätetty sel-
keyden vuoksi vertailun ulkopuolelle. Kaikkien kysymyksen osioiden vastausjakaumat 
on esitetty liitteissä 3–5 samoin kuin toiminnoittaiset ja Paras-uudistuksen mukaiset 
vastausjakaumat.

Taulukko 4: Vastausjakaumia kysymykseen ”Miten arvioitte Paras-uudistukseen liittyvää 
suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?” (%) vuonna 2011 (N = 4618). Suluissa 2009 
osuudet (N = 3710).

  Samaa  Eri En osaa 
  mieltä mieltä sanoa

1 Koen, että minulla on ollut riittävästi osallistumis- 
 mahdollisuuksia uudistuksen suunnitteluun 
 kunnassamme 10   (9) 49 (58) 15 (15)

2  Henkilöstön näkemykset on otettu  
 suunnittelussa riittävästi huomioon   8   (8) 50 (60) 17 (14)

3  Työpaikkamme henkilöstö on sitoutunut  
 uudistuksen toimenpiteiden toteuttamiseen 23 (30) 19 (24) 21 (18)

4  Kuntamme johto on kiinnittänyt riittävästi huomiota  
 työpaikkojen sitouttamiseen uudistusprosessiin 10 (14) 33 (36) 23 (23)

5  Työpaikkamme henkilöstö on luottanut riittävästi 
 kunnan virkamiesjohtoon prosessin aikana 12 (17) 30 (34) 24 (22)

8  Uudistukseen liittyvä tiedottaminen kunnassamme 
 on ollut riittävää henkilöstön näkökulmasta 14 (18) 40 (47) 17 (14)

12  Kunnassamme on ollut konkreettisia toimenpiteitä, 
 joilla uudistusta on viety eteenpäin 18 (25) 19 (21) 27 (25)

14  Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on kunnassamme 
 hyödynnetty rakenteellisten ongelmien korjaamiseen   9 (12) 21 (25) 30 (31)

15  Kunta- ja palvelurakenneuudistus on edistänyt 
 palveluiden kehittämistä kunnassamme 10 (13) 26 (33) 27 (26)
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Kokonaiskuva vastauksista on, että uudistuksen osallistavuus on suhteellisen heikkoa, 
ja pelkästään tietoisuus uudistuksesta on puutteellista henkilöstön keskuudessa.

”Palvelurakenteen uudistamiseen en osaa sanoa mitään tarkasti. En tunne yksityiskoh-
tia ja ne eivät vaikuta omaan työhöni ja asemaani toistaiseksi ja tuskin jatkossakaan 
vaikuttavat merkittävästi.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Minulla ei ole mitään käsitystä kyselyssä mainitusta kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksesta. En tiedä mitä se tarkoittaa, enkä tiedä onko se otettu kotikaupungissani 
käyttöön.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Vastasin ’en osaa sanoa’ monta kertaa siksi kun en ole saanut informaatioita kys. 
asiasta tai ehkä välittänytkään ottaa selvää. Asiat tapahtuvat kuitenkin omalla painol-
laan omaa tahtiaan ilman minun aktiivisuuttani tai passiivisuuttani.” (Avovastaus, 
henkilöstökysely 2011.)

Kuitenkin lievää parannusta verrattuna vuoteen 2009 on koko aineiston tasolla ha-
vaittavissa kohdissa 1 ja 2 eli erimielisten osuuden vähentymisessä sen suhteen, onko 
henkilöstö ollut osallisena suunnittelussa ja onko sen näkemyksiä otettu huomioon. 
Kuitenkin yhtä moni tai jopa hieman useampi nyt kuin vuonna 2009 on valinnut 
”en osaa sanoa” vastauksen. Jopa 30 prosenttia ei osaa sanoa, onko uudistusta käytetty 
erilaisten ongelmien korjaamiseen tai palveluiden kehittämiseen eikä esimerkiksi sitä, 
onko kunnassa ylipäätään tehty konkreettisia toimenpiteitä. Niiden osuus, jotka ovat 
nähneet konkreettisia toimenpiteitä, on jopa laskenut 25:stä 18 prosenttiin.

”Kohta 26 jäi osaltani vaikeasti vastattavaksi, koska työpaikallani ei käsitelty Paras-
hanketta mitenkään. Kunnassani se koski lähinnä terveydenhuollon henkilöstöä.” 
(Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Vastasin suunnitelmia ja hankkeita koskeviin kysymyksiin lähes poikkeuksetta ’en 
osaa sanoa’, sillä en ole seurannut lainkaan mitä hankkeita on meneillä. Teen omaa 
perustyötäni ruohonjuuritasolla ja olen huomannut, että mikään ei muutu, tehdään 
tutkimuksia ja hankkeita ja suunnitelmia ja uudistuksia... miten paljon tahansa. 
Työ jatkuu ennallaan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.  Toivoisinkin, että kunta 
suuntaisi rahansa perustyöhön, ei niinkään suunnitelmiin ja kartoituksiin. Miten 
monia suunnitelmia onkaan tehty ja missähän nyt pölyttyvät mapeissa...” (Avovastaus, 
henkilöstökysely 2011.)

Vastausjakauma (ks. kuvio 3) on hyvin samankaltainen vuonna 2011 kuin se oli vuon-
na 2009. Kuitenkin heikennyksenä tuloksiin voidaan nähdä esimerkiksi henkilöstön 
sitoutuneisuus uudistuksen toteuttamiseen (23 % vuonna 2011, 30 % vuonna 2009 
samaa mieltä) sekä tiedotuksen riittävyys (14 % vuonna 2011, 18 % vuonna 2009 
samaa mieltä).
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Kuvio 3. Henkilöstön näkemykset Paras-uudistusprosessista vuonna 2011, vastausjakaumat 
(%). (N = 4618)

Puuttuvien ja ”en osaa sanoa”-vastausten ongelma todettiin vuoden 2009 raportissa 
(Jokinen ym. 2011, 29). Tuolloin myös todettiin, että usein kuntien johto näyttää 
yliarvioivan henkilöstön osallisuuden, ja että vastaavasti kuntalaisten vaikutusmah-
dollisuudet ovat todellisuudessa myös usein kuviteltua heikompia (emt., 29–30). 
Voidaan olettaa, että henkilöstön mukanaolo uudistuksessa on todellisuudessa hyvin 
ongelmallista, mutta yhtä totta on, että tätä asiaa on vaikea operationalisoida kysely-
muodossa. Voihan olla, että tehtyjä toimenpiteitä kunnissa ei mielletä liittyväksi juuri 
Paras-uudistukseen, tai että uudistuksella ja toimenpiteillä ymmärretään yksinkertaisesti 
eri asioita yleisellä ja työpaikkatasolla.

Keskeinen nyt esiin astuva selittävä tekijä saattaa kuitenkin olla uudistuksen 
erivaiheisuus eri kunnissa, eli uudistus ei välttämättä enää ole ajankohtainen samoissa 
kunnissa kuin vuoden 2009 kyselyn ajankohtaan. Tällöin vastausjakaumat viittaavat 
enemmänkin siihen, että uudistussyklissä on mukana edelleen suhteellisen muuttu-
maton henkilöstömäärä omalla vuorollaan, kun osa taas on enemmänkin uudistuksen 
reunamilla tai sen jo ohittaneina. Yksioikoisia johtopäätöksiä ei näiden vastausten 
perusteella tulisikaan tehdä.

3.2  Arviot päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä

Kuviossa 4 on esitetty vastaajien näkemykset uudistusta koskevaan päätöksentekoon 
vaikuttavista tekijöistä. Vuoteen 2009 verrattuna kysymyspatterissa on uutena kohta 
”kunnan viranhaltijoiden mielipiteet”, kun aiemmin oli tiedusteltu tältä alueelta vain 
poliittisen johdon vaikutusta. Kysymys poliittisen johdon vaikutuksesta taas oli edel-
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liskertaan nähden muokattu muotoon ”kuntien luottamushenkilöiden mielipiteet”, 
mikä tarkoittaa, että vastaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Vastausjakaumat ovat hyvin identtiset tässäkin suhteessa kuitenkin niin, että 
uudistusta edistävät tekijät ovat vähentyneet muutaman prosenttiyksikön vuoden 
2009 kyselyyn verrattuna. Kuntalaisten mielipiteiden jarruttava vaikutus näyttäisi 
myös hieman vähentyneen (35 % vuonna 2011, 41 % vuonna 2009 jarrutti), samoin 
esimerkiksi kunnan taloudellisen tilanteen uudistusta edistävä vaikutus (22 % vuonna 
2011, 31 % vuonna 2009 edisti). Kuitenkin lähes puolet vastaajista ei ole osannut 
vastata kysymykseen edelleenkään.

Vuoden 2009 raportissa todettiin, että koska uudistuspäätökset tapahtuvat suurelta 
osin henkilöstölle tuntemattomalla alueella eikä yhteistä käsitystä tilanteesta vallitse, 
saattaa tämä lisätä kuntatyöntekijöiden ja kuntalaisten välisen toiminta-akselin vai-
keuksia. Tuoreen kyselyn valossa vaikuttaa siltä, että enin uudistusinto olisi vähitellen 
laantumassa ja uudistuksiin ajavat tekijät ovat vähenemään päin kaikilla ulottuvuuksilla, 
ja valtaosa kuntien henkilöstöstä jatkaa omaa työtään enemmän tai vähemmän niin 
kuin tähänkin saakka.

Kuvio 4. Vastausjakaumat kysymykseen ”Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen 
uudistukseen liittyvään päätöksentekoon kunnassanne?” (%) vuonna 2011. (N = 4618)

ARTTU-ohjelmassa esitettiin myös päättäjille kysymykset uudistusta koskevaan 
päätöksentekoon vaikuttavista asioista (Sandberg 2012). Päättäjäkyselyssä kysyttiin 
hieman laajemmin erilaisia vaikuttavia tekijöitä, joten vertailu henkilöstön vastausten 
kanssa ei ole aivan yhteneväistä.

Sekä päättäjät että kuntahenkilöstö ovat arvioineet viranhaltijoiden ja luottamus-
henkilöiden mielipiteet sekä aiemman kuntien välisen yhteistoiminnan tärkeimmiksi 
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uudistusta edistäviksi tekijöiksi. Kuntalaisten mielipiteet ovat kummankin vastaaja-
joukon mielestä enemmänkin jarruttaneet uudistusta. Kunnan taloudellinen tilanne 
sen sijaan erottaa mielipiteitä – siinä missä päättäjien näkemyksen mukaan se varsin 
yksiselitteisesti on edistänyt uudistusta, henkilöstö on nähnyt sen yhtä voimakkaasti 
uudistusta jarruttavana tekijänä. (Ks. emt., 48)

Suurempia eroja löytyy päättäjien ja henkilöstön näkemyksissä siinä, ovatko kunnan 
tekemät päätökset kunnan tulevaisuuden kannalta järkeviä ja riittäviä. Kaksi kolmasosaa 
henkilöstöstä ei pysty vastaamaan kumpaankaan kysymykseen. Siinä missä viranhalti-
joista 74–86 %, kunnanhallitusten edustajista 74–82 %, valtuustojäsenistä 64–73 % ja 
lautakuntienkin edustajista 48–51 % pitää päätöksiä järkevinä kuntatyypistä riippuen, oli 
samaa mieltä vain 19 % henkilöstöstä. 14 % työntekijöistä taas oli päinvastaista mieltä. 
Kunnan valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä piti päättäjistä asemastaan riippuen 
32–49 %, kun taas henkilöstöstä tätä mieltä oli vain 13 %. Päinvastaista mieltä heistä 
oli useampi eli 17 %. (Ks. emt., 46.)

3.3 Suunnitteluprosessi kuntatyypin, iän ja kunnan  
 mukaan

Paras-luokituksen mukainen vertailu vuonna 2011 liitoskuntien, syvenevän yhteistyön 
kuntien ja muiden kuntien välillä toistaa vuoden 2009 havainnot henkilöstön osallisuu-
den ja hankkeen vaikutuksista. Liitoskunnissa sitoutuminen toimenpiteisiin on kautta 
linjan korkeampaa kuin muissa kuntatyypeissä, mutta tendenssi on kaikissa kunnissa 
se, että ”en osaa sanoa” vastanneiden osuus on lisääntynyt ja samaa mieltä olevien osuus 
pienentynyt. Kaupunkiseutukunnat sisältyivät vuonna 2011 kategoriaan ”muut kunnat”. 
(Taulukko 5.)

Iän mukaan tarkasteltuna Paras-uudistusprosessin osallistavuudessa on selviä 
eroja. Kaksi nuorinta ikäryhmää, alle 30-vuotiaat ja 31–40-vuotiaat ovat yhtä kriittisiä 
esimerkiksi omien osallistumismahdollisuuksiensa riittävyydestä uudistuksen suunnit-
teluun (7 % samaa mieltä). Kaikkein nuorimmassa ikäryhmässä on eniten ”en osaa 
sanoa”-vastauksia (30 %), kun niitä vähiten on ikäryhmässä 51–60-vuotiaat (11 %). 
Konkreettisista toimenpiteistä mielipidettään ei osaa sanoa 44 % alle 30-vuotiaiden ja 
39 % 31–40-vuotiaiden ikäryhmästä, mikä on paljon useammin kuin heitä vanhem-
missa ikäryhmissä (20–27 %). Selvästi myönteisimpiä kaikissa kysymyskohdissa ovat yli 
60-vuotiaat (väitteiden kanssa samaa mieltä 13–34 %).

Kuntien väliset erot uudistuksen osallistavuudessa ovat huomattavia. Omia osallistu-
mismahdollisuuksiaan riittävinä pitävien osuus vaihtelee kunnittain kuudesta 22 %:iin. 
Vastaavasti täysin eri mieltä osallistumismahdollisuuksiensa riittävyydestä on kuudessa 
kunnassa yli 40 % vastaajista. Vain neljässä kunnassa yli neljännes vastaajista kokee 
tiedotuksen uudistuksesta olleen riittävää. Vain viidessä kunnassa yli kolmannes näkee 
kunnassaan toteutuneen konkreettisia toimenpiteitä, joilla uudistusta on viety eteenpäin.

Kun tarkastellaan Paras-suunnitteluprosessin osallistavuudeltaan 11 parasta kun-
taa ja sijoitetaan ne työelämän laadun ”rankingiin” (ks. tarkemmin kuvio 16), niin 
havaitaan, että erityisesti konkreettiset uudistustoimenpiteet ja tiedotus kunnissa – tai 
ne molemmat – ovat yhteydessä myös parhaaseen työelämän laatuun. Omakohtaiset 
osallistumismahdollisuudet uudistuksen suunnitteluun eivät ainakaan yksin näyttäisi 
nousevan yhtä tärkeäksi kuin kaksi ensin mainittua.
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3.4  Uudistuksen ajankohta ja osallistavuus

Väliraportissa (Jokinen ym. 2011) tarkasteltiin uudistuksen osallistavuutta Paras-
kuntaluokissa (liitos, syvenevä yhteistyö, muu). Keskeinen havainto oli, että vain n. 
10 % henkilöstöstä on ollut mielestään riittävästi mukana uudistuksen suunnittelussa, 
ja myös tiedotus on ollut varsin vähäistä. Toki joitakin poikkeuskuntia on. Kuitenkin 
keskeinen ongelma tulosten tulkinnassa on erityyppisten ja eriaikaisten uudistusten 
erottaminen toisistaan.

Taulukko 6. ARTTU-Paras-kuntaluokitus ja uudistuksen ajankohta

 Uudistus aiemmin Uudistus 2006–2008 Uudistus 2009–2011 Ei uudistusta

Kuntaliitos   Kajaani, Vimpeli Hämeenlinna, Jyväskylä,  
   Kemiönsaari, Kuopio,  
   Lappeenranta,  
   Mänttä-Vilppula, Oulu,  
   Pori, Salo, Seinäjoki,  
   Vöyri  

Syvenevä Hamina, Vaasa Harjavalta,  Halsua, Kitee, 
yhteistyö  Hirvensalmi, Hollola,  Pudasjärvi 
  Karkkila, Lieto,  
  Mustasaari, Uurainen   

Muu kunta       Haukipudas,  
    Juuka,  
    Kirkkonummi,  
    Kotka, Kuusamo,  
    Lapua, Lempäälä,  
    Pello, Sipoo,  
    Sodankylä, Turku,  
    Varkaus

Taulukossa 6 tutkimuskunnat on luokiteltu hieman eritellymmin sen mukaan, mikä 
uudistus niissä on toteutettu ja milloin. Taulukossa 5 on esitetty vastausjakaumat 
henkilöstön kokemasta osallisuudesta uudistuksen suunnitteluun sen mukaan, onko 
kunta toteuttanut aikavälillä 2006–2008 tai 2009–2011 kuntaliitoksen tai yhteistoi-
minta-alueuudistuksen. Vertailun vuoksi mukana on vastaukset myös ARTTU-Paras-
kuntaluokituksen mukaisesti niistä kunnista, joissa Paras-uudistusta ei ole toteutettu, 
sekä niistä kunnista, joissa syvenevä yhteistyö on aloitettu ennen vuotta 2006 (ks. ed. 
taulukko).

Kokonaisuutena uudistuksen osallistavuus ei vaihtele juurikaan sen mukaan, mikä 
uudistus ja milloin kunnassa on toteutettu. Jopa ryhmässä ”muut kunnat” uudistuksen 
osallistavuutta on arvioitu varsin samansuuntaisesti kuin varsinaisissa uudistuskunnis-
sa. Eniten eroa uudistus- ja muiden kuntien välillä oli ”en osaa sanoa” -vastauksissa, 
joiden osuus oli liitoskunnissa 12 %, yhteistyökunnissa 16 % ja muissa kunnissa 20 
% vuonna 2011.

Syvenevän yhteistyön kunnissa uudistuksen ajankohdalla on eniten vaikutusta tu-
loksiin: osallistumismahdollisuutensa riittäviksi kokeneiden osuus on vähentynyt jonkin 
verran niissä kunnissa, joissa uudistus on toteutettu ennen vuotta 2009. Liitoskunnissa 
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on nähtävissä päinvastoin osallistumismahdollisuuksien hienoista lisääntymistä silloin 
kun itse liitoksesta oli kulunut muutama vuosi aikaa.

Taulukko 7. Vastausjakaumat väitteeseen ”Koen, että minulla on ollut riittävästi osallistumis-
mahdollisuuksia uudistuksen suunnitteluun kunnassamme”.

   Kyselyvuosi   
Paras-luokka Uudistuksen  ajankohta 2009 2011 Muutos Total

Liitoskunta 2006-2008 Samaa mieltä 11 % 13 % +2 % 12 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 20 % 26 % +6 % 24 %
  Eri mieltä 60 % 47 % -13 % 52 %
  En osaa sanoa 8 % 14 % +6 % 12 %
    n=166 n=256  n=422
 2009-2011 Samaa mieltä 9 % 11 % +2 % 10 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 17 % 25 % +8 % 21 %
  Eri mieltä 63 % 53 10 % 57 %
  En osaa sanoa 12 % 11 % -1 % 12 %
    n=1396 n=1803  n=3199
 Total Samaa mieltä 9 % 11 % +2 % 10 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 17 % 25 % +8 % 21 %
  Eri mieltä 62 % 53 % -9 % 57 %
  En osaa sanoa 11 % 12 % +1 % 12 %
    n=1562 n=2059  n=3621
Syvenevän  
yhteistyön 2006-2008 Samaa mieltä 13 % 12 % -1 % 12 %
kunta  Ei samaa eikä eri mieltä 18 % 23 % +5 % 21 %
  Eri mieltä 50 % 48 % -2 % 48 %
  En osaa sanoa 19 % 18 % -1 % 18 %
    n=269 n=383  n=652
 2009-2011 Samaa mieltä 3 % 12 % +9 % 8 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 26 % 19 % -7 % 22 %
  Eri mieltä 60 % 61 % +1 % 61 %
  En osaa sanoa 11 % 8 % -3 % 9 %
    n=129 n=216  n=345
 Uudistus  
 aiemmin Samaa mieltä 13 % 6 % -7 % 8 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 14 % 26 % +12 % 21 %
  Eri mieltä 53 % 50 % -3 % 51 %
  En osaa sanoa 20 % 18 % -2 % 19 %
    n=201 n=337  n=538
 Total Samaa mieltä 11 % 10 % -1 % 10 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 18 % 23 % +5 % 21 %
  Eri mieltä 53 % 52 % -1 % 52 %
  En osaa sanoa 18 % 16 % -2 % 16 %
    n=599 n=936  n=1535
Muu kunta Ei Samaa mieltä 7 % 8 % +1 % 8 %
 uudistusta Ei samaa eikä eri mieltä 19 % 24 % +5 % 22 %
  Eri mieltä 58 % 48 % -10 % 52 %
  En osaa sanoa 16 % 20 % +4 % 18 %
    n=995 n=1311  n=2306
Kaikki  2006-2008 Samaa mieltä 13 % 12 % -1 % 12 % 
Paras-luokat  Ei samaa eikä eri mieltä 19 % 24 % +5 % 22 %
  Eri mieltä 54 % 47 % -10 % 50 %
  En osaa sanoa 15 % 16 % +1 % 16 %
    n=435 n=639  n=1074
 2009-2011 Samaa mieltä 8 % 11 % +3 % 10 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 17 % 24 % +7 % 21 %
  Eri mieltä 62 % 54 % -8 % 58 %
  En osaa sanoa 12 % 11 % -1 % 11 %
    n=1525 n=2019  n=3544
 Ei Samaa mieltä 8 % 8 % 0 8 %
 uudistusta Ei samaa eikä eri mieltä 18 % 24 % +6 % 22 %
  Eri mieltä 57 % 48 % -9 % 52 %
  En osaa sanoa 17 % 20 % +3 % 19 %
    n=1196 n=1648  n=2844
 Total Samaa mieltä 9 % 10 % +1 % 10 %
  Ei samaa eikä eri mieltä 18 % 24 % +6 % 21 %
  Eri mieltä 59 % 51 % -8 % 54 %
  En osaa sanoa 14 % 15 % +1 % 15 %
    n=3156 n=4306  n=7462
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Nämä tulokset viittaavat siihen, että henkilöstön näkökulmasta kunnissa on Paras-
hankkeesta riippumatta meneillään merkittäviä uudistusprosesseja – joihin he eivät 
ehkä koe pääsevänsä osalliseksi riittävästi. Joissakin kunnissa toki mahdollinen kunta-
liitos siintää muutaman vuoden päässä tulevaisuudessa, mikä voi osaltaan jo vaikuttaa 
vastauksiin.
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4 Työelämän laatu koko aineistossa

Kuten edellisessä, vuoden 2009 henkilöstökyselyssä, myös tämän tutkimuksen kes-
kiössä on kuntahenkilöstön työelämän laatu ja sen viisi eri osaulottuvuutta. 
Ulottuvuudet ovat

1) Vaikutusmahdollisuudet työssä, 
2)  Työpaikan sosiaalinen toimivuus, 
3)  Työn sisäinen palkitsevuus, 
4)  Ristiriitojen avoimet hallintatavat ja 
5)  Henkilöstöjohtaminen (esimiestyö). 

Vaikutusmahdollisuusulottuvuus mittaa sitä, onko henkilöstö muutoksen kohde vai 
muutokseen vaikuttava toimija. Työpaikan sosiaalinen toimivuus käsittelee erityisesti 
sosiaalista avoimuutta ja ilmapiiriä työpaikalla. Työn sisäinen palkitsevuus muodostuu 
työn mielenkiintoisuudesta, itsenäisyydestä ja kehittymismahdollisuuksista. Risti-
riitojen hallintatavat mittaavat sitä, missä määrin työyhteisö on kykenevä tietoiseen 
muutokseen ja kehittämiseen. Henkilöstöjohtaminen on ulottuvuus, jolla vaikutetaan 
keskeisesti työyhteisön sosiaalisten rakenteiden muodostumiseen ja toiminnan tavoit-
teellisuuteen.

Ulottuvuuksia tarkastellaan sekä kunkin ulottuvuuden sisällä olevien osioiden 
mukaan että summamuuttujina (summamuuttujien muodostaminen on selostettu liit-
teessä 10). Summamuuttujat saavat arvon väliltä 1–5, jolloin 3 tarkoittaa keskimääräistä 
tulosta, ja sen alle jäävä keskiarvo ilmaisee heikkoa tulosta. Yleensä summamuuttujien 
keskiarvot vaihtelevat hyvin vähän, ja 0,10 pisteen muutoskin on jo merkillepantava. 
Kaikista ulottuvuuksista laskettu keskiarvo muodostaa seuraavassa tarkastelussa keskei-
sesti käytettävän kokonaistyöelämän laatua kuvaavan luvun. Summamuuttujien sisäistä 
johdonmukaisuutta koskevat testitulokset (Cronbachin alfakertoimet) olivat hyviä 
vaihdellen välillä .83 ja .94. Työelämän laatua kuvaavan kokonaissummamuuttujan 
alfakerroin oli .79 (ks. liite 10).

4.1  Muutos

ARTTU-kyselyaineiston tuloksia voidaan pääpirteissään suhteuttaa aiempiin kunta-
alan KuntaSuomi 2004-tutkimuksiin (Nakari 2004). Johtuen KuntaSuomi 2004- ja 
ARTTU-tutkimuksen välisistä eroavuuksista eivät työelämän laadun ja sen osaulot-
tuvuuksien keskiarvot ole täysin vertailukelpoisia. Vuosien 2009 ja 2011 kyselyt ovat 
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työelämän laadun kysymysten osalta täysin identtiset, joten tulokset kertovat lievästä 
yleisestä työelämän laadun paranemisesta vuosina 2009–2011 (kuvio 5).

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin tulosten mukaan työelämän laatu 
koko palkansaajajoukossa oli puolestaan hitusen heikentynyt vuodesta 2010 vuoteen 
2011. Kuntasektorin työelämän laadun yleiskeskiarvo oli tuossa tutkimuksessa säilynyt 
7,9:ssä (asteikko 4–10), kun se teollisuudessa oli säilynyt 7,8:ssa, yksityisissä palveluissa 
laskenut 8,1:stä 8,0:aan sekä valtiolla säilynyt 7,9:ssä. (Aho & Mäkiaho 2011.)

On tärkeää tarkastella, syntyykö tämä pieni muutos jonkin tietyn osaulottuvuuden 
kehityksestä vai esimerkiksi tasaisesti eri ulottuvuuksilta. Työelämän laadun osaulot-
tuvuuksista ainoastaan ristiriitojen avoimet hallintatavat näyttävät koko aineiston 
tasolla hieman heikentyneen (3,03 vuonna 2011; 3,07 vuonna 2009). Positiivisimmin 
kehittynyt ulottuvuus on esimiestyö, joka myös pidemmällä aikavälillä näyttää eniten 
parantuneelta kuntatyöelämän alueelta.

Kuvio 5. Kuntien henkilöstön työelämän laatu (kokonaissummamuuttuja) vuosina 1995–2011 
KuntaSuomi 2004-tutkimuksen ja ARTTU-tutkimuksen mukaan. Mitä suurempi keskiarvo, sitä 
parempi työelämän laatu. Asteikko 1–5. (1995: N = 6025; 1999: N = 5079; 2003: N = 4879; 
2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Vuoden 2011 kyselyyn tuli uutena työyhteisön sosiaalisen pääoman ulottuvuus, joka 
muodostettiin esimiehen ja alaisten sekä työntekijöiden keskinäistä toimintakulttuuria 
koskevien kysymysten perusteella (Oksanen 2009). Sosiaalisen pääoman taso kunnissa 
on varsin hyvä (keskiarvo 3,75), joskaan ajallista tai sektorivertailua ei ole mahdollista 
tehdä.
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Kuvio 6. Työelämän laadun ulottuvuudet vuosina 1995, 1999, 2003 (KuntaSuomi 2004), 2009 
ja 2011 (ARTTU). Mitä suurempi keskiarvo, sitä parempi työelämän laatu. Asteikko 1–5. (1995: 
N = 6025; 1999: N = 5079; 2003: N = 4879; 2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Koko aineiston tasolla vahvistuu entisestään käsitys, jonka mukaan vaihtelut työelämän 
laadussa ovat hyvin hitaita ja vähittäisiä (kuvio 5). Samalla tutkimuksen reliabiliteetti 
saa tuloksista vahvistusta. Kaikki osaulottuvuudet ylittävät arvon 3, mitä voidaan pitää 
kriittisenä rajana. Sentyyppinen kokonaismuutos näyttää tapahtuneen, että esimiestyö 
on ”noussut” työyhteisöjen sosiaalisen toimivuuden edelle (3,57–3,53). Yhdessä eri ha-
vainnot viittaavatkin eräänlaiseen työn ja henkilöstöjohtamisen sujuvoitumiseen, mutta 
ei kuitenkaan välttämättä selvään henkilöstön osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien 
ja ristiriitojen hedelmällisen käsittelykyvyn lisääntymiseen. Suuntaus saattaa kertoa 
Paras-uudistuksen hallinnollisesta pikemmin kuin työyhteisötasoisesta painotuksesta 
ja vaikutuksista. Tätä näkökulmaa valotetaan jäljempänä tarkemmin.

Esimiestyön vahvistuminen on linjassa Työterveyslaitoksen tekemän Kunta10-
tutkimuksen tulosten kanssa. Samalla kun jatkuviin muutoksiin on suhtauduttu yhä 
kielteisemmin, on panostus esimiestyöhön tuottanut tuloksia ja arviot esimiestyöstä 
kohentuneet. Kuntatyöelämän sosiaalinen pääoma on Kunta10-tutkimuksessa havaittu 
myös korkeaksi ja sen on todettu vahvistuneen entisestään. (Salo 2011.)

4.2  Muuttujakohtainen tarkastelu

Seuraavassa tarkastellaan niitä viittä kokonaiskysymyspatteria, joiden sisältä työelä-
män laadun osaulottuvuudet on rakennettu vertaillen niitä edelliseen, vuonna 2009 
toteutetun kyselyn tuloksiin.

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön on nostettu tärkeäksi, demokraattiseksi työ-
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elämän kehittämisen periaatteeksi monissa alan tutkimuksissa. Vaikutusmahdollisuuk-
silla on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa olevan positiivinen yhteys työhyvinvointiin, 
ja se voi edesauttaa myös työn tuottavuutta, vaikka yhteys ei olekaan yksioikoinen. 
Myönteisenä on pidettävä sitä, että kunta-alan työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet 
eivät ole ainakaan heikentyneet aiemmasta. Verrattuna muihin työnantajasektoreihin 
kunta-alan työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin perinteisesti olleet 
heikommat (Nakari 2004, 27–29).

Vaikutusmahdollisuudet voivat kohdistua työn eri puoliin. Verrattuna vuoteen 
2009 (kuvio 7) edelleen eniten vaikutusmahdollisuuksia koetaan suhteessa työmene-
telmiin (63 % koki erittäin tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia sekä 2011 että 
2009), mutta rinnalle ovat nousseet vaikutusmahdollisuudet siihen, missä järjestyksessä 
työ tehdään. Vaikutusmahdollisuudet eivät millään ulottuvuudella näytä heikentyneen, 
ja eniten ne ovat vuoteen 2009 verrattuna lisääntyneet suhteessa koulutuksen sisältöihin.

Kuvio 7. Mahdollisuudet vaikuttaa työhön vuosina 2011 ja 2009. Niiden vastaajien osuus, jotka 
arvioivat omaavansa paljon vaikutusmahdollisuuksia (%). (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Vuoden 2009 kyselyä koskevassa raportissa (Jokinen ym. 2011, 34–35) todettiin, että 
vaikutusmahdollisuudet ovat suurempia niissä asioissa, jotka eivät olennaisesti riipu 
muista – ”on sama miten työsi teet kunhan teet.” Heti kun edetään yhteisempiin asi-
oihin kuten työtahtiin, työn tavoitteisiin, koulutukseen, kenen kanssa työtä tehdään 
ja työhön liittyviin hankintoihin (talouteen), lisääntyy asioissa muiden ihmisten ja yh-
teisten päätösten merkitys. Niinpä vaikutusmahdollisuuksien alueita kunta-alan työssä 
voidaankin pitää hyvin läheisinä työn itsenäisyyden (ja yksinäisyyden) alueiden kanssa.

63

58

35

34

33

30

18

12

11

63

62

35

34

32

32

23

13

13

0 10 20 30 40 50 60 70

Työmenetelmiin

Siihen, missä järjestyksessä työ tehdään

Työtahtiin

Työpaikan tavoitteiden asetteluun

Siihen, miten työ jaetaan

Siihen, mitä työtehtäviin kuuluu

Koulutuksen sisältöihin

Siihen, keiden kanssa työskentelee

Laite‐ ja ohjelmistohankintoihin

2009 2011



49

Henkilöstö uudistusten pyörteissä ii

78

73

61

60

59

59

51

46

44

38

76

71

64

62

65

59

51

48

45

38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Työpaikallamme arvostetaan osaamista

Työpaikallamme ihmisiin voi todella luottaa

Työpaikallamme miehet ja naiset ovat tasa‐arvoisia

Työpaikkamme ilmapiiri on kannustava

Omaet etuni ja tavoitteeni ovat yhteneviä työnantajani kanssa

Työpaikallamme välitetään avoimesti tietoja

Työpaikallamme työt ovat hyvin organisoituja

Työpaikallamme suhtaudutaan muutoksiin myönteisesti

Työpaikallamme on riittävästi työntekijöitä työtehtäviin nähden

Työpaikallamme esiintyy juoruilua ja kateutta

2009 2011

Taulukko 8. Vaikutusmahdollisuudet Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa ja KS2004- ja 
ARTTU-tutkimuksissa.

 Vaikutusmahdollisuuksia paljon (%) 
 Työolotutkimus: KS 2004 ja ARTTU: 
 2003 2008 2003 2009 2011

työjärjestykseen 67 70 60 58 62

työmenetelmiin 64 65 65 63 63

työtehtävien sisältöön 41 40 31 30 32

työtahtiin 55 57 34 35 35

työnjakoon 31 33 30 33 32

keiden kanssa työskentelee 18 19 14 12 13

Taulukossa 8 on verrattu tuloksia Työolotutkimuksen (Pärnänen & Okkonen 2009, 
133) tuloksiin. Kunta-alan vaikutusmahdollisuudet ovat edelleen keskimääräistä vä-
häisemmät, mutta trendi on kääntynyt vuonna 2011 positiiviseen suuntaan.

Työpaikan sosiaaliseen toimivuuteen kuuluu muun muassa työpaikan koettu 
ilmapiiri, kannustavuus ja arvostavuus ja ylipäätään sellainen kulttuuri, joka suojaa 
yksilöiden hyvinvointia. Verrattuna vuoden 2009 tuloksiin on tapahtunut parannusta 
monissa kysymyskohdissa (kuvio 8). Paras-uudistuksen kannalta voidaan kiinnostavana 
ja merkittävänä pitää eräänlaista muutosmyönteisyyden lisääntymistä, joka näkyy esi-
merkiksi henkilöstön ja työnantajan tavoitteiden yhtenevyyden lisääntymisenä. Myös 
miesten ja naisten välinen tasa-arvo näyttää kohentuneen.

Kuvio 8. Työpaikan sosiaalinen toimivuus vuosina 2011 ja 2009. Väittämien kanssa samaa 
mieltä olleiden vastaajien osuus (%). (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)
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Samanaikaisesti kuitenkaan juoruilu ja kateus eivät ole vähentyneet, ja osaamisen arvos-
taminen ja keskinäinen luottamus työpaikalla ovat hieman vähentyneet. Tiedonkulku, 
jota on aiemmissa tutkimuksissa pidetty kunta-alan heikkoutena (Nakari 2004, 30), 
on pysynyt ennallaan. Työntekijöiden riittävyydestä työtehtäviin nähden on kriittisiä 
edelleen lähes puolet vastaajajoukosta.

Työn palkitsevuus (kuvio 9) koostuu erityyppisistä materiaalisista sekä sisällöllisistä 
tekijöistä, joita ei välttämättä yleensä suoraan yhdistetä juuri palkitsevuuteen. Niillä 
on kuitenkin katsottu olevan syvemmässä mielessä yhteys työelämän laatuun ja posi-
tiiviseen suoriutumiseen (esim. Karasek 19796).

Kuvio 9. Työn palkitsevuus vuosina 2011 ja 2009. Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä 
väittämä on kuvannut hyvin heidän työtään (%). (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Kunta-alan työn palkitsevuus on lisääntynyt selvästi lähes kaikkien muuttujien tasolla. 
Erityisesti trendi, jota voi kutsua työn kehittävyyden lisääntymiseksi, näkyy vastauksissa 
2009 ja 2011. Jossain määrin yllättävänä voidaan pitää sitä, että työn haasteellisuuden 
ja entisestään suuremman itsenäisyyden ohella myös työn ulkoiset motivaatiotekijät 
kuten palkkaus sekä etenemismahdollisuudet ovat parantuneet.

Työn itsenäistyminen ja kehittävyys liittyvät suoraan Paras-uudistuksen tavoittei-
siin, joilla pyritään hakemaan uusia työn organisointitapoja mukaan lukien oman työn 
kehittäminen. Jopa työn pysyvyys ja varmuus ovat lisääntyneet, mikä saattaa liittyä 
kuntaliitosten sivutuotteena syntyneeseen henkilöstön irtisanomissuojaan. Kaiken 
kaikkiaan, kuten vuoden 2009 kyselytulosten raportoinnissa (Jokinen ym. 2011, 37) 
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6 Karasek, R. (1979): Job demands, Job decision latitude, and mental strain: Implications for job 
redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285–308.
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todettiin, kunta-alan työnteon palkitsevuus perustuu edelleen enemmän työn sisältöön 
ja omistautumiseen kuin ulkoisiin palkkioihin. 

Työhön liittyvät ristiriidat eivät ole pelkästään haitallisia, mikäli niitä osataan 
hallita. Ristiriitojen esiintyvyys kuitenkin heijastelee työelämän kiristymistä ja henki-
löstöpoliittisia arkipäivän haasteita. Mikäli aika toisaalta kuluu ristiriitojen käsittelyyn 
tai ne kuluttavat työilmapiiriä, ei parannuksilla monella muulla työelämän laadun 
ulottuvuudella ole välttämättä suurtakaan merkitystä.

Kuvio 10. Ristiriitojen esiintyminen työpaikalla vuosina 2011 ja 2009. Ristiriitoja työpaikalla 
usein havainneiden osuus (%). Pylväät desimaalin tarkkuudella. (2009: N = 3710; 2011: N 
= 4618)

Kuviossa 10 esitettyjen vastausjakaumien perusteella ristiriidat ovat pysyneet suhteelli-
sen vakiona tai jopa hieman lisääntyneet. Ristiriidat työntekijöiden välillä ovat säilyneet 
suunnilleen samalla tasolla, mutta esimerkiksi työmenetelmiä koskevat ristiriidat ovat 
lisääntyneet) samoin kuin eri henkilöstöryhmien väliset ja arvovaltaristiriidat.

”Mielestäni työntekijöiden hyvinvointiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sekä 
esimiestason toimintaa alaistensa kanssa. Huono kohtelu jatkuu edelleen työpaikoilla 
eikä niitä oteta tarpeeksi esille. Ihmiset eivät jaksa edes eläkeikään, vaan uupuvat, koska 
työpaikalla on huono työilmapiiri ja suosikkijärjestelmä. ” (Avovastaus, kysely 2011.)

Tuloksissa ylipäätään näkyy se, että kunta-alalla on paljon tiiviisti yhdessä toimivia 
työyhteisöjä. Paras-uudistuksen kannalta kiinnostavaa kuitenkin on, että myös ristirii-
doilla mitattuna työyhteisötasolla on tapahtunut seuranta-aikana muutoksia ja koettu 
tässäkin mielessä paineiden lisääntymistä. Tulosten, esimerkiksi sukupuolten välisen 
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eriarvoisuuden pienen kasvun tulkintaa vaikeuttaa se, että työyhteisöjen sosiaalisen 
toimivuuden sekä työn palkitsevuuden oli kuitenkin havaittu kehittyvän myönteiseen 
suuntaan. On mahdollista, että kielteiset ja myönteiset työelämän laadun piirteet 
kohdistuvat eri vastaajaryhmiin, mitä jäljempänä myös tarkastellaan.

Ristiriitojen hallintatavat kuvaavat sitä, miten konflikteihin työyhteisössä suhtau-
dutaan. Tässä keskeinen rooli on esimiehillä. Samalla kun esimiestyön ulottuvuus oli 
kohentunut merkittävästi, olivat avoimet ristiriitojen hallintatavat kuitenkin heikenty-
neet. Kuviosta 11 nähdään, että heikentyminen kohdistuu ennen kaikkea kompromis-
siratkaisuihin. Ristiriitojen avoimen esille tulon rohkaiseminen on samalla tasolla kuin 
aiemmin) samoin kuin taipumus vähätellä ristiriitoja tai antaa niiden ratketa itsestään 
jos ovat ratketakseen. Henkilöstön edustajien roolin pieni lisääntyminen saattaa liittyä 
jo mainittuun ”muodollistumisen” tendenssiin, jossa uudistukset ovat yleisen hallinnon, 
esimiesten ja esimerkiksi yhteistoiminnan tasolla saattaneet vaikuttaa vahvistavasti, 
mutta varsinaisesti työyhteisön sisäisellä tasolla vaikutuksia ei ole koettu yhtä hyvinä.

Kuvio 11. Ristiriitojen hallintatavat vuosina 2011 ja 2009. Niiden vastaajien osuudet, joiden 
mielestä väittämät kuvaavat työpaikan tilannetta hyvin (%). (2009: N=3710; 2011: N=4618)

Esimiestyö oli kokonaisuudessaan kohentunut, ja sitä koskevat arviot eri muuttujien 
tasolla tasaisesti parantuneet (kuvio 12). Luottamus alaisiin oli säilynyt samalla kor-
kealla tasolla, osaamisen arvostaminen lisääntynyt samoin kuin esimieheltä saatu tuki 
ja rohkaisu. Aiemmin mainittuun kehittämismyönteisyyden trendiin näyttäisi voitavan 
lukea esimiehen kannustus kehittymään työssä sekä esimiehen innostavuus. Joissakin 
tapauksissa esimiestyön arviointi on tuottanut vaikeuksia vastaajille, kun uudistuksen 
myötä esimiessuhteet ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi.
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”Vähän vaikeita kysymyksiä osa, koska toimin oman ammatin edustajana yksin 
useammassa toimipisteessä. Minulla on eri esimies, kuin niiden työpisteiden (missä 
työskentelen) työntekijöillä. En ole kovin innokas ollut ottamaan kantaa kunnallis-
politiikan asioihin.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Työskentelen sivupisteessä; meitä töissä 4 hlöä. Arkikosketus päätoimipisteeseen 
vähäistä. (Siellä n. 20 hlöä töissä) Kuten jo aikaisemmin mainitsin, työskentelen 
sivutoimipisteessä ja meillä pieni ja toimiva työtiimi. Päätoimipisteen kanssa on 
välillä ongelmallista jo tiedonkulunkin kannalta. Ja asioita ei kovasti ole muuteltu 
siksi että toimintamme on pitänyt olla väliaikaista (nyt 4. toimintakausi alkamassa).” 
(Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Olen ollut uudessa organisaatiossa ja vaihtuvien esimiesten alaisuudessa. Kysymysten 
vastaamista vaikeuttaa myös se että oma esimies terv.toimessa on eri paikkakunnalla. 
Oman alan lähityötoverit on omassa yksikössä. Varsinainen työskentely tapahtuu 
koulussa, joka on eri organisaatiota.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

Kuvio 12. Käsitykset lähimmästä esimiehestä vuosina 2011 ja 2009. Niiden vastaajien osuudet, 
jotka ovat väittämien kanssa samaa mieltä (%). (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Työyhteisön sosiaalinen pääoma voidaan määritellä kontekstisidonnaiseksi yhteisyydeksi 
tai luottamuksen kulttuuriksi, joka helpottaa jokapäiväistä yhdessä työskentelyä, tiedon 
kulkua ja kommunikaatiota (vrt. Ruuskanen 2001)7. Sosiaalisella pääomalla on myös 

7 Ruuskanen, P. (2001) Sosiaalinen pääoma – käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. VATT-tutkimuksia 
81. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Helsinki. http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/
t81.pdf
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todettu yhteys terveyteen (Iisakka 2006)8. Työelämän laadun osatekijänä sosiaalista 
pääomaa tarkastelemalla voidaan päästä käsiksi joihinkin kokemuseroihin.

Sosiaalinen pääoma on otettu mukaan vuoden 2011 henkilöstökyselyyn uutena 
kysymyspatterina. Muuttuja on sama jota on käytetty Kunta10-tutkimuksessa useana 
vuonna (Oksanen 2009). Tulosten (kuvio 14.) perusteella koettu sosiaalinen pääoma 
on varsin hyvällä tasolla kunnissa (keskiarvo 3,75), ja työyhteisön keskinäiset suhteet 
vaikuttavat hyviltä. Selvää on, että tiedon ja toisten ”ajan tasalla” pitämisen tasolla 
useimmat (79 %) ovat samaa mieltä, kun taas ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen 
tasolla pienempi osa eli 57 % vastaajista on samaa mieltä. 

Kuvio 13. Työyhteisön sosiaalinen pääoma vuonna 2011. Niiden vastaajien osuudet, jotka 
ovat väittämien kanssa samaa mieltä (%). (2011: N = 4618)

Työyhteisön sosiaalinen pääoma muodostaa työelämän laadun ulottuvuuksista yhden 
keskeisimmistä tässä yhteydessä, sillä sen perustalta suuria uudistuksia voidaan käy-
tännössä toimeenpanna ja toteuttaa. Usein myös kyselyn avulla tullaan hakeneeksi 
sellaisia työn piirteitä ja toimintakäytänteitä, jotka loppujen lopuksi voidaan hoitaa 
varsin muodollisesti. Toisaalta työntekijöiden yhteiset käsitykset ja asenteet eivät ole 
vieraita kuntatasoisille kehittämishankkeille ja henkilöstöjohtamisen problematiikalle, 
ja vastaukset kertovat osaltaan siitä, että keskinäisen toiminnan pohja ja edellytykset 
uudistushankkeille eivät ole rapautuneet vaan ne ovat ainakin jossain määrin henki-
löstön tasolla olemassa.

Tiedon saantia muutoksista, osaamisvalmiuksia sekä koulutusmahdollisuuksia selvi-
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8 Iisakka, Laura (toim.) (2006) Social Capital in Finland. Statistical Review. Helsinki: Tilastokeskus. 
http://tilastokeskus.fi/tup/julkaisut/isbn_950-467-602-2_en.html.
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tettiin työelämän laadun ulottuvuuksista erillisillä kysymyksillä. Niiden merkitys liittyy 
kuitenkin implisiittisesti useampaan työelämän ulottuvuuteen. Taulukossa 9 on esitetty 
vastausjakaumat tiedon saantia koskien. Näissä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta, 
ja yleisintä on, että muutoksista työssä saadaan tietää vähän ennen muutosta (48 % 
vuonna 2011). Koko palkansaajajoukossa muutoksen suunnitteluvaiheessa tietoa saa 
35 % työntekijöistä (Pärnänen & Okkonen 2009, 136), joten ero kunta-alaan on 
säilynyt ennallaan myös Paras-uudistuksen aikana.

Taulukko 9. Vastausjakaumat kysymykseen ”Saatteko yleensä tietoa työtänne koskevista 
muutoksista” vuosina 1995, 1999, 2003, 2009 ja 2011. (%, 1995: N=6025; 1999: N=5079; 
2003: N=4879; 2009: N=3710; 2011: N=4618)

     1995 1999 2003 2009 2011

Jo suunnitteluvaiheessa  31 31  33  32 33

Yleensä vähän ennen muutosta  45 47  45  49 48

Vasta muutoksen yhteydessä  19 18  18  18 17

Työssäni ei ole ollut muutoksia    6   4    4    -  -

Työntekijöiden valmiudet työtehtäviin nähden ovat myös pysyneet vuonna 2011 lähes 
ennallaan (taulukko 10). Hieman useampi (27 %) vastaajista koki voivansa selviytyä 
haastavammistakin tehtävistä. Tämä on jollain tavalla linjassa sen kanssa, että työn 
haasteellisuuden todettiin aiemmin heikentyneen, samoin osaamisen arvostamisen. 
PARAS-hankkeen myötä osaamisen hyödyntämisestä on todennäköisesti tullut erittäin 
haasteellista.

Taulukko 10. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä (%)?

     1995 1999 2003 2009 2011

*Tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni
hyvin työtehtävistäni  16 16 18 13 12 

*Työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä
valmiuksiani   58 58 56 62 60

*Minulla on valmiuksia selviytyä 
vaativammistakin tehtävistä  26 26 26 25 27

Samalla myönteisenä näyttäytyy se (taulukko 11), että koulutusmahdollisuudet koetaan 
aiempaa selvästi parempina. Verrattuna 1990-lukuun koulutusmahdollisuudet ovat 
jatkaneet kunta-alalla parantumistaan kaiken aikaa. 

Taulukko 11. Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, jonkinlaiset tai heikot mahdolli-
suudet saada ammattitaitoa kehittävää koulutusta (%)?

     1995 1999 2003 2009 2011

Hyvät    15 21   26 32 36

Jonkinlaiset   55 55   55 54 50

Heikot    30 24   20 14 12
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4.3  Ikäryhmät

Edellisen kyselyn raportissa (Jokinen ym. 2011, 45–46) todettiin, että nuorimman 
ikäluokan työelämän laatu olisi vuonna 2009 vastoin yleistä trendiä heikentynyt, 
mikä tulos myös poikkesi aiemmista kyselyiden kokemuksista (Nakari 2004). Yleensä 
nuorten työelämän laatu on ollut verraten hyvällä tasolla.

Taulukossa 12 on vertailtu ikäryhmittäistä trendiä vuodesta 1995 vuoteen 2011. 
Taulukosta nähdään ensinnäkin, että työelämän laadun paraneminen on koskettanut 
varsin tasaisesti kaikkia ikäryhmiä. Heikentyneet keskiarvot vuonna 2011 on merkitty 
ympyrällä ja huomattavasti (vähintään 0,8:lla) parantuneet neliöllä. Työelämän laadun 
heikennykset näyttivät kasautuvan ikäryhmälle 31–40-vuotiaat, joiden kohdalla ainoana 
työelämän kokonaislaatu laski. Nuorimman ikäryhmän (alle 30-vuotiaat) työelämän 
kokonaislaatu sen sijaan nousi korkeimmaksi, mikä korjasi edellistutkimuksen poik-
keuksellista tulosta. Huomattavan positiivinen tulos nimenomaan nuorten työelämän 
laadun paranemisesta on saatu myös työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa 
(Aho & Mäkiaho 2011). 

Nuorimman ikäryhmän kohdalla paranivat erityisesti vaikutusmahdollisuudet 
(3,14 vuonna 2011 ja 3,06 vuonna 2009), mutta vanhin ikäryhmä (yli 60-vuotiaat) 
säilytti etumatkansa tällä ulottuvuudella. Esimiestyön kokemukset parantuivat kaikkien 
ikäryhmien kohdalla selvästi, mutta vastaavasti ristiriitojen avoimet hallintatavat heik-
kenivät kaikilla ikäryhmillä hieman. 31–40-vuotiaiden ryhmässä ristiriitojen avoimet 
hallintatavat laskivat alle kriittisen luvun 3 (2,98).

Sosiaalinen pääoma vaihteli ikäryhmittäin hieman, ja korkeimmalla tasolla se 
näyttää olevan nuorimmalla (3,82) ja vanhimmalla ikäryhmällä (3,77).

Vuonna 2009 saadut tulokset, joiden mukaan nuorin ikäryhmä olisi heikoin 
työelämän laadun ryhmä, korjautui, mutta näyttää myös varsin selvästi siltä, että 
muutoin hyvää työelämän laadun kehittymistä varjostaa muutos kielteiseen suuntaan 
ristiriitojen hallinnassa. Voidaan myös kysyä, mitkä tekijät leimaavat juuri 31–40-vuo-
tiaiden suhdetta Paras-uudistukseen, ja ovatko he siihen samalla tavalla sitoutuneita 
kuin muut ryhmät.
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4.4  Palvelutyytyväisyys

Kunnallisten organisaatioiden henkilöstön työelämän laatu heijastelee jossain määrin 
asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä. Nakari ja Sjöblom (2009) pitävät yhteyttä loogisena 
palveluvaltaisilla aloilla sosiaalitoimessa, terveydenhuollossa ja koulutuspalveluissa. 
Työelämän laatu on myös perusteltu mittari henkilöstön edellytyksille työskennellä 
asiakaspalveluiden eri tasoilla.

Taulukossa 13 on esitetty kuntalaisten palvelutyytyväisyysindeksin (Pekola-
Sjöblom 2012, 59) ja työelämän laadun keskiarvo päätoimialoittain. Kuntalaisten 
palvelutyytyväisyys on korkeinta koulutuspalveluissa (3,63) ja heikointa sosiaalitoimessa 
(3,27), mutta työelämän laatu puolestaan korkeinta sosiaalitoimessa (3,55) ja hei-
kointa terveydenhuollossa (3,34). Sosiaalitoimen alhainen palvelutyytyväisyys selittyy 
todennäköisesti sillä, että sosiaalitoimessa korostuvat asiakkaiden sosiaaliset ongelmat, 
jotka väistämättä kietoutuvat yhteen palvelun organisoinnin ja asiakaspalvelun kanssa 
voimakkaammin kuin terveydenhuolto- ja koulutuspalveluissa. Koko sosiaalitoimen 
henkilöstön työelämän laatua taas nostaa erityisesti päivähoidon korkea keskiarvo.

Terveydenhuollossa palvelu koetaan paremmaksi ja henkilöstön työelämän laatu 
heikommaksi. Tämä voi selittyä sillä, että terveyspalvelujen ”tuote” eli hoito tai ter-
veys on asiakkaan näkökulmasta selkeä, mutta toisaalta taas sen tuottaminen vaatii 
henkilökunnalta moniammatillista ja pitkäjänteistä hoitoyhteistyötä, joka on samalla 
ongelma-alttiimpaa.

Taulukko 13. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys ja henkilöstön työelämän laatu toimialoittain 
2011. Indeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä positiivisempi arvio.

    Palvelutyytyväisyys- 
    indeksi   Työelämän laatu

Sosiaalitoimi  3,27   3,55

Terveydenhuolto  3,50   3,34

Koulutuspalvelut  3,63   3,53

Kaikki   3,53   3,48

4.5  Kunnan talous

ARTTU-tutkimus mahdollisti myös työelämän laadun vertaamisen kuntien talouden 
tasapainoon mitattuna vuosittaisella keskimääräisellä yli-/alijäämällä, joka tulee suo-
raan kuntien kirjanpidosta (Kallio 2011). Kuviossa 14 tutkimuskunnat on asetettu 
Paras-luokituksen ja vuosittain keskimääräisen 2005–2010 yli-/alijäämän mukaiseen 
järjestykseen. Kokonaisuutena henkilöstön työelämän laatu vuonna 2011 ja kunnan 
taloudellinen tilanne viime vuosina eivät ole yhteydessä keskenään. Vertailun ongelmana 
kuitenkin on, että yli-/alijäämäerot ovat huomattavia ja vuosittain kumuloituvia, kun 
taas työelämän laatu -muuttuja on selvästi vähemmän vaihteleva sekä kunnittain että 
vuosittain.
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5 Työelämän laatu kuntatasolla

Aiemmissa tutkimuksissa (Nakari 2004, Jokinen ym. 2011) on havaittu työelämän 
laadussa polarisaatiota kuntien välillä. Taulukossa 14 on verrattu työelämän laadun 
kuntakohtaista keskiarvoa ja sen saamaa pienintä ja suurinta arvoa eri vuosien tutki-
muksissa.

Taulukko 14. Työelämän laatu kunnissa vuosina 1995, 1999, 2003, 2009 ja 2011. Summa-
muuttujan saamat keskiarvot ja vaihteluvälit asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi 
työelämän laatu. 

Vuosi Keskiarvo  Pienin arvo Suurin arvo N

1995 3,42  3,19  3,81  47

1999 3,44  3,16  3,89  47

2003 3,41  2,84  3,75  47

2009 3,47  3,14  3,92  40

2011 3,49  3,27  3,76  38

Voidaan havaita, että työelämän laadun polarisaatio on vaihtunut keskittymiseen, eli 
pienimmän ja suurimman arvon saaneiden kuntien ero on vuonna 2011 ainoastaan 
0,49, kun se vuonna 2009 oli 0,78 ja 0,91 vuonna 2003. Tutkimuskuntien määrä on 
samalla vähentynyt, mikä ei kuitenkaan riitä selittämään tulosta. Vuonna 2011 kyse-
lyyn uutena kohdejoukkona tuli mukaan yleishallinto, mutta sen vaikutus tulokseen 
on minimaalinen.

Työelämän laadussa näyttäytyy nyt kuntien välisten erojen kaventuminen ja huomat-
tavakin tasapäistyminen. Samalla kun matalimman työelämän laadun kunnan arvo on 
ennätyksellisen korkea (3,27), on myös korkeimman työelämän laadun kunnan saama 
arvo lähes kaikkien aikojen matalin (3,75). Kiinnostavaa on, että tämä ilmiö tapahtuu 
samanaikaisesti kuntarakenteiden valtavirtaistamisen kanssa Paras-uudistuksen aikana.

5.1 Työelämän laadun muutokset kunnittain  
 2009–2011 

Liitetaulukossa 8 on listattu kunnittain työelämän laadun keskiarvo ja muutos vuosina 
2009–2011.  Yhdeksässä kunnassa työelämän laatu on heikentynyt enemmän kuin 0,05, 
ja 12 kunnassa muutos on ollut alle 0,05 suuntaansa. 17 kunnassa työelämän laatu on 
parantunut. Suurin heikennys on ollut 0,38 (3,54 vuonna 2011, 3,92 vuonna 2009) ja 
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suurin parannus 0,35 (3,55 vuonna 2011, 3,20 vuonna 2009). Tämä kertoo työelämän 
laadun ylipäätään myönteisestä yleiskehityksestä kuin myös erojen pienenemisestä.

Seuraavassa tarkastellaan kuntien muutosta lähemmin. Kuvioon 15 on ryhmitel-
ty tutkimuskunnat niiden työelämän laadun muutoksen mukaan. Kunnat on jaettu 
kolmeen ryhmään eli keskiryhmään (n = 20), ylimpään (n = 9) ja alimpaan (n = 9) 
kvartaaliin vuosina sekä 2009 että 2011. Kaksi kuntaa eli Siilinjärvi ja Äänekoski olivat 
mukana vain 2009 kyselyssä, eikä niitä siksi oteta analyysiin mukaan.

Tässä ryhmittelyssä kunnat jakautuvat kolmeen pääkategoriaan: työelämän laa-
dun suhteellisen pysyvyyden, heikentymisen ja parantumisen ryhmään. Suurin osa 
eli 20 kuntaa on työelämän laadun keskiarvolla mitattuna sijoittunut samalle tasolle 
molempina kyselykertoina. Yhdeksän kuntaa sen sijaan on parantanut ”sijoitustaan” 
vuonna 2011, ja loput 9 kuntaa heikentänyt.

Kuvio 15. Kunnat työelämän kokonaislaadun (TEL) suhteellisen muutoksen mukaan 2009–
2011. (N = 38 kuntaa). Perustuu kuntien keskinäiseen vertailuun, ”rankingiin”. 

Lyhenteiden selitykset: L = Liitoskunta, S = Syvenevän yhteistyön kunta, M = Muu kunta. os = osallistumis-
mahdollisuudet uudistusprosessiin parhaat, kr = konkreettisia uudistuksia eniten, ti = tiedotus parasta.

Työelämän laatu  Matala TEL Keskimääräinen TEL Korkea TEL 
2009 ja 2011 2011 2011 2011

Matala TEL 2009 Pysynyt matalana (4): Parantunut (4): –
	 •	Halsua	S	(os)	 •	Kitee	S	(kr)
	 •	Harjavalta	S	(os)	 •	Mustasaari	S
	 •	Juuka	M	 •	Pudasjärvi	S
	 •	Turku	M	 •	Varkaus	M	

Keskimääräinen  Heikentynyt (4): Pysynyt keskellä (13): Parantunut (5): 
TEL	2009	 •	Hollola	S		 •	Hamina	S	 •	Hirvensalmi	S	(os)
	 •	Lapua	M		 •	Haukipudas	M	(ti)	 •	Hämeenlinna	L
	 •	Pori	L	 •	Kirkkonummi	M	 •	Kajaani	L
	 •	Sodankylä	M	 •	Kuopio	L	 •	Lappeenranta	L
	 	 •	Lieto	S	 •	Raasepori	L
	 	 •	Mänttä-Vilppula	L	 
    (os,kr,ti)
	 	 •	Oulu	L	(kr)	
	 	 •	Pello	M	(os)	
	 	 •	Salo	L	(kr)	
	 	 •	Seinäjoki	L	
	 	 •	Vaasa	S	
	 	 •	Vimpeli	S	
	 	 •	Vöyri	L	

Korkea – Heikentynyt (5): Pysynyt korkeana (3):
TEL	2009	 	 •	Jyväskylä	L	(ti)	 •	Karkkila	S	(kr,	ti) 
	 	 •	Kotka	M	 •	Kemiönsaari	L 
	 	 •	Kuusamo	M	 •	Sipoo	M 
	 	 •	Lempäälä	M	  
	 	 •	Uurainen	S	

Kuviosta 15 voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä. Ensinnäkään mikään kunta ei 
muuttanut sijoitustaan suoraan matalasta korkeimpaan tai korkeimmasta matalimpaan 
ryhmään. Tämä vahvistaa tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia eli sitä, että ky-
sely mittaa erottelukykyisesti ilmiötä, joka on suhteellisen muuttumaton ja kytkeytyy 
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kunkin kunnan todelliseen kontekstiin vaihtelematta satunnaisesti. Sisällöllisesti tämän 
voidaan tulkita kertovan myös siitä, että kuntatasolla voidaan todella vaikuttaa kunnan 
työelämän laatuun, mutta vaikutukset ovat suuntaan tai toiseen hitaita ja monien 
välittyneiden prosessien kautta tapahtuvia.

Toiseksi nähdään, että kuvion 15 oikeassa alakulmassa eli työelämän laadultaan 
korkeana säilyneitä kuntia on kaikkein vähiten (3), ja samalla vahvistuu se oletus, että 
kunnalle ominaisella toimintakulttuurilla voi olla nimenomaan pysyväisluontoista 
positiivista vaikutusta työelämän laatuun. Vastaavasti matalimmassa kategoriassa on 
tiettyä pysyvyyttä. Täten voidaan merkittävästi tarkentaa kuvaa myös kuntien välisestä 
työelämän laadun polarisaatiotendenssistä. Vaikka absoluuttisesti katsottuna työelämän 
laatu on parantunut alimmassa kvartaalissa, näyttää siltä, että työelämän laadulla on 
suhteellisesti hyvin rajallinen kehityspotentiaali niin lyhyellä kuin pidemmälläkin 
aikavälillä. Tästä seuraa, että strategisen henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu, ja 
kunnilta vaaditaan yhä kehittyneempiä mekanismeja, joilla uudistuksia toimeenpan-
naan ja joilla henkilöstöä osallistetaan pitkäjänteisesti. Erojen kaventuessa kuntien 
välillä yhä pienemmillä asioilla on merkitystä kilpailtaessa työvoimasta ja haettaessa 
tehostamis- ja säästömahdollisuuksia, ja yhä pienemmät tekijät voivat osoittautua 
ratkaiseviksi kunnan henkilöstön kannalta.

Kolmanneksi voidaan todeta, että tarkasteltuna Paras-kuntaluokituksen mukaan 
asemiaan suhteellisesti parantaneista kunnista kahdeksan yhdeksästä oli joko liitoskuntia 
tai syvenevän yhteistyön kuntia, kun taas heikentyneistä (8) yli puolet on muita kuntia. 
Korkeimmalla työelämän laatunsa säilyttäneissä on yksi kutakin Paras-kuntatyyppiä. 
On syytä kuitenkin selventää, että kuntaliitosten ja yhteistoiminta-alueiden ajankohta 
voi vaihdella – osassa muutos on tapahtunut jo 2005, osassa vasta 2011. Tulkinnoissa 
on otettava huomioon, että uudistusprosessin suunnittelu ja valmistelu on yhtälailla 
henkilöstön näkökulmasta ”uudistusaikaa”.

Kuvioon 15 on merkitty lyhenteellä ”kr” ne viisi kuntaa, joissa konkreettisia uu-
distustoimenpiteitä oli kyselyn perusteella koettu tehdyn eniten; lyhenteellä ”os” on 
merkitty ne viisi kuntaa, joissa osallistumismahdollisuuksia uudistuksen suunnitteluun 
oli ollut eniten ja lyhenteellä ”ti” ne neljä kuntaa, joissa uudistuksesta tiedottaminen 
oli ollut selkeästi parasta. Näiden joukossa oli pääosin liitos- ja yhteistyökuntia, mutta 
myös kaksi muuta kuntaa, joissa henkilöstö näyttää myös kokeneen selviä organisaa-
tiouudistuksia ja vastanneen kyselyyn niiden osalta.

Kuten aiemmin jo todettiin, erityisesti konkreettiset uudistustoimenpiteet ja 
tiedotus kunnissa – tai ne molemmat – ovat yhteydessä myös parhaaseen työelämän 
laatuun. Osallistumismahdollisuudet uudistuksen suunnitteluun eivät näyttäisi nou-
sevan yhtä tärkeiksi.

5.2 Työelämän laatu Paras-kuntaluokittain

Liitteessä 11 on kuvattu kuntien sijoittuminen Paras-kategorioihin, joita ovat a) liitos-
kunnat, b) syvenevän yhteistyön kunnat sekä c) muut kunnat. Seuraavassa tarkastellaan, 
eroavatko eri kuntaluokat toisistaan työelämän laadun suhteen, ja millaisia muutoksia 
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on tapahtunut verrattuna vuoden 2009 luokitukseen10. Vuonna 2009 käytetty kategoria 
”kaupunkiseutukunnat” on yhdistetty kategorian ”muut kunnat” kanssa vuonna 2011.

10 Joitakin muutoksia on tapahtunut luokkien sisällä, ja ne selostetaan tarkemmin liitteessä 11.

Kuvio 16. Työelämän laatu Paras-luokituksen mukaan tarkasteltuna vuosina 2011 ja 2009. 
Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi työelämän laatu. (2009: N = 
3710; 2011: N = 4618)
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Kuvio 17. Koettu esimiestyö Paras-luokituksen mukaan tarkasteltuna vuosina 2011 ja 2009. 
Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempaa esimiestyö. (2009: N = 3710; 
2011: N = 4618)
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Työelämän kokonaislaadun tasolla eri kuntaluokkien erot ovat häviävän pieniä (kuvio 
16). Pientä etumatkaa muihin näyttäisivät säilyttävän liitoskunnat, joissa työelämän 
kokonaislaadun keskiarvo on 3,51 vuonna 2011, kun se syvenevän yhteistyön kunnissa 
on 3,48 ja muissa kunnissa 3,46:ssa. Työelämän kokonaislaadun keskiarvojen vertailu 
ei osoita merkittäviä eroavuuksia väestöntiheydeltään erityyppisten Paras-kuntien välillä 
kuin ei myöskään suuria muutoksia vuosina 2009–2011.

Työelämän laadun ulottuvuuksista enimmät, joskin melko pienet eroavuudet ja 
muutokset 2009–2011 löytyvät esimiestyöstä (kuvio 17) sekä ristiriitojen avoimista 
hallintatavoista (kuvio 15). Esimiestyössä liitoskuntien jo ennestään varsin korkea kes-
kiarvo (3,55 vuonna 2009) on vuonna 2011 entisestään noussut (3,6 vuonna 2011), 
mutta myös muissa Paras-luokissa keskiarvo on parantunut vuoteen 2009 verrattuna.

Kuvio 18.  Ristiriitojen avoimet hallintatavat Paras-luokituksen mukaan tarkasteltuna vuosina 
2011 ja 2009. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempia ristiriitojen avoimet 
hallintatavat. (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Ristiriitojen avoimissa hallintatavoissa (kuvio 18) hajontaa on kaikkein eniten ja siten, 
että ainoastaan syvenevän yhteistyön kunnissa keskiarvo on noussut (3,02 vuonna 2011, 
3,0 vuonna 2009). Kategoriassa ”muu kunta” keskiarvo on laskenut alle kolmen (2,98 
vuonna 2011, 3,09 vuonna 2009). Sosiaalinen pääoma vaihteli eri kuntaluokissa väillä 
3,73 (muut kunnat) ja 3,77 (liitoskunnat), mikä osaltaan hivenen viittaa liitoskun-
taprosessissa edellytettävään yhteistyöhön ja kommunikaatioon henkilöstön kesken.

5.3 Uudistuksen ajankohdan vaikutus työelämän  
 laatuun

Kuntien uudistustyön vaikutukset eivät yleensä näy heti ja ne kohdistuvat eri tavoin 
henkilöstöön eri kunnissa. ARTTU-tutkimuksissa (Kallio 2011) on todettu, että 
kuntataloudelliselta kannalta myönteisiä vaikutuksia ei useinkaan ilmene heti, vaan 
päinvastoin kuntaliitokset saattavat lisätä kuntatalouden epätasapainoa. Seuraavassa 
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pyritään arvioimaan henkilöstön osalta sitä, onko uudistuksen ajankohdalla merkitystä 
työelämän laadun kannalta.

ARTTU-tutkimuskunnat (n=38) jaettiin uudistuksen ajankohdan suhteen kol-
meen luokkaan: A) ne kunnat, joissa kuntaliitos tai yhteistoiminta-alue on muodos-
tettu vuosina 2006–2008, B) ne kunnat, joissa uudistus on tapahtunut 2009–2011 
ja C) ne kunnat, joissa tänä aikana ei ole tällaista rakenteellista uudistusta toteutettu. 
Muutamassa kunnassa liitoksia oli tehty molempina ajanjaksoina, jolloin ne luokitel-
tiin viimeisimmän uudistuksen mukaisesti ryhmään B. Lempäälän osalta tilanne on 
hieman mutkikas ko. ajanjaksolla tapahtuneen yhteistoiminta-alueeseen liittymisen 
ja siitä irtautumisen vuoksi. ARTTU-tutkimusohjelman periaatteiden mukaisesti se 
kuitenkin luokiteltiin ryhmään C.

Taulukko 15. Työelämän laatu uudistuksen ajankohdan mukaan 2009 ja 2011.

Kyselyvuosi Uudistuksen ajankohta Työelämän laatu     N Keskihajonta

2009 2006–2008   (n = 9) 3,459   365 ,6185
 2009–2011   (n = 15) 3,458 1250 ,5583
 Ei uudistusta (n = 14) 3,460   966 ,5605
 Total 3,459 2581 ,5678

2011 2006–2008 (n = 9) 3,518   576 ,5670
 2009–2011 (n = 15) 3,496 1826 ,5871
 Ei uudistusta (n = 14) 3,456 1469 ,5889
 Total 3,484 3871 ,5855

Taulukossa 15 on esitetty työelämän laadun keskiarvo näissä kolmessa uudistuksen 
ajankohdan luokassa. Taulukosta havaitaan, että vuonna 2009 toteutetussa kyselyssä 
eroja ryhmien välillä ei keskiarvotasolla ollut käytännössä lainkaan. Sen sijaan vuonna 
2011 toteutetussa kyselyssä niiden kuntien työelämän laatu nousi selvästi (0,06 pis-
tettä), joissa uudistus oli toteutettu aiemmin (vuosina 2006–2008). Myös tuoreissa 
uudistuskunnissa työelämän laatu koheni (0,04 pistettä) verrattuna niihin kuntiin, 
joissa uudistusta ei ajanjaksolla ollut tehty (-0,04 pistettä).

Kuntakohtaisen tarkastelun (kuvio 19) perusteella näkyy pieni laadun kohene-
minen uudistuskunnissa, kun taas niissä kunnissa joissa uudistusta ei ole tehty näkyy 
pieni keskimääräinen heikkeneminen. Puolessa muista kunnista työelämän laatu on 
heikentynyt, ja myös toisen puolen työelämän laadun parantuminen on ollut suhteelli-
sen vähäistä (alle 0,13 pistettä). Eri ajankohtana uudistuksen tehneiden kuntien välinen 
ero on hienoisempi, mutta havaittava. Muutokset vuosina 2006–2008 uudistaneiden 
kuntien työelämän laadussa ovat melko voimakkaita, mutta molempiin suuntiin. Kai-
kissa tämän ryhmän viidessä työelämän laadultaan parantuneessa kunnassa positiivinen 
muutos on ollut voimakas, yli 0,14 pistettä. Sen sijaan eniten heikentyneiltä näyttävien 
Hollolan sekä erityisesti Uuraisten kohdalla tuloksen luotettavuutta heikentää vas-
tanneiden vähäinen lukumäärä. Tästä huolimatta vuosina 2006–2008 uudistaneiden 
kuntien työelämän laadun muutos on positiivisempaa kuin niissä kunnissa, joissa 
uudistus on toteutettu myöhemmin. Vuosina 2009–2011 rakenteellisia uudistuksia 
tehneistä kunnista kolmessa positiivinen muutos on ollut erittäin voimakas: Kitee 
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(+0,35 pistettä), Lappeenranta (0,24) ja Pudasjärvi (0,30). Näistä Lappeenrannan 
tulokseen saattaa kuitenkin vaikuttaa vähäinen vastaajamäärä. 

Kaiken kaikkiaan Paras-uudistuksen ajankohdan ja vaikutusten viiveen huomi-
oiminen näyttää tulosten valossa tärkeältä myös henkilöstön osalta. Näyttää siltä, että 
henkilöstön työelämän laatu keskimäärin paranee, kun uudistuksesta kuluu 3–4 vuotta 
aikaa.  Samalla on kuitenkin myös mahdollista, että uudistus on jättänyt ”arpia”, jotka 
sitten näkyvät työelämän laadun heikkenemisenä. Toisaalta silloin kun uudistus on 
enemmän tai vähemmän ”päällä”, näyttää todennäköiseltä, että työelämän laatu ei 
kovin voimakkaasti voi kohentua, ja suurilta näyttävät muutokset suuntaan tai toiseen 
luultavasti tasaantuvat ajan myötä. Hieman yllättävänä voidaan pitää sitä, että työelä-
män laadun muutoksen ero uudistuksen jo aikaa sitten tehneiden ja uudistamattomien 
kuntien välillä on myös kuntakohtaisesti tarkasteltuna niin selvä. 

Kuvio 20. Työelämän laadun ulottuvuuksien muutos uudistuksen ajankohdan mukaan.

Työelämän laadun ulottuvuuksien kehitys vuosina 2009–2011 eri kuntatyypeissä on 
esitetty kuviossa 20. Esimiestyö on parantunut kaikissa kuntauudistustyypeissä suh-
teellisen voimakkaasti, mutta erityisesti niissä kunnissa, joissa uudistuksesta on kulunut 
eniten aikaa (uudistus 2006–2008). Vaikutusmahdollisuudet työhön ovat säilyneet 
lähes ennallaan kaikissa kuntauudistustyypeissä. Ristiriitojen avoimet hallintatavat 
ovat ainoa selvästi heikentynyt ulottuvuus ja koskee ainoastaan niitä kuntia, joissa 
Paras-uudistusta ei ollut toteutettu.
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5.4  Työelämän laatu kuntatyypin mukaan

Kunnan asukastiheyden perusteella Tilastokeskus luokittelee Suomen kunnat kolmeen 
ryhmään: a) kaupunkimaisiin, b) taajaan asuttuihin sekä c) maaseutumaisiin kuntiin. 
Vuonna 2009 näiden välillä ei ollut mainittavia eroja työelämän laadussa. Kuviosta 21 
nähdään, että kaikissa kuntatyypeissä työelämän laatu on hieman parantunut, eniten 
maaseutumaisissa kunnissa (3,51 vuonna 2011, 3,46 vuonna 2009).

Kuvio 21. Työelämän laatu tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan tarkasteltuna vuosina 
2011 ja 2009. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi työelämän laatu.  
(2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Työelämän laadun osaulottuvuuksista suurimmat erot ja muutokset 2009–2011 näkyvät 
vaikutusmahdollisuuksissa ja ristiriitojen avoimissa hallintatavoissa. Vaikutusmahdol-
lisuudet paranivat kaikissa eri kuntatyypeissä niin, että ero maaseutumaisten kuntien 
hyväksi verrattuna kaupunkimaisiin kuntiin säilyi kohtalaisena (3,2 ja 3,1) (kuvio 22). 
Myös ristiriitojen avoimet hallintatavat säilyivät parhaiten tasollaan maaseutumaisten 
kuntien kohdalla (3,06 vuonna 2011, 3,07 vuonna 2009), kun se muissa kuntatyypeissä 
laski enemmän (kuvio 23).
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Kuvio 22. Vaikutusmahdollisuudet tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan tarkasteltuna 
vuosina 2011 ja 2009. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä paremmat vaiku-
tusmahdollisuudet. (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Kuvio 23.  Ristiriitojen avoimet hallintatavat tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan tarkas-
teltuna vuosina 2011 ja 2009. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä paremmat 
ristiriitojen hallintatavat.  (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Muista työelämän laadun ulottuvuuksista niin esimiestyössä, työyhteisön sosiaalisessa 
toimivuudessa kuin työn sisäisessä palkitsevuudessakin eri kuntatyyppien tulokset 
vaihtelivat entistäkin kapeammalla, noin 0,05 pisteen välillä. Eniten kuntatyyppien 
välistä vaihtelua oli sosiaalisen pääoman ulottuvuudella (kuvio 24), jossa taajaan asutut 
kunnat saivat korkeimman keskiarvon (3,81) ja kaupunkimaiset kunnat matalim-
man (3,73). Kun edellä todettiin, että liitoskunnissa sosiaalinen pääoma on hivenen 
vahvempaa kuin muissa kuntatyypeissä, näyttäisi siltä, että näin olisi nimenomaan 
taajaan asutuissa liitoskunnissa. Kun asiaa tarkastellaan lähemmin, osoittautuu, että 
taajaan asuttujen liitoskuntien (n = 3) sosiaalinen pääoma on korkeampi (3,85) kuin 
kaupunkimaisten liitoskuntien (n = 9) (3,75). Maaseutumaiset liitoskunnat (n = 2) 
saavat sosiaalisen pääoman arvokseen 3,82.
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Kuvio 24. Sosiaalinen pääoma tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan tarkasteltuna vuosina 
2011 ja 2009. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi sosiaalinen pääoma.  
(N = 3710; 2011: N = 4618)

5.5 Työelämän laatu kuntakoon mukaan

Vuonna 2009 työelämän laatu vaihteli kuntakoon mukaan siten, että keskikokoiset, 
10001–20000 asukkaan kunnat menestyivät parhaiten (3,54 molempina vuosina). 
Vuonna 2011 muuttui aiempaan kyselyyn nähden se, että nyt myös 5001–10000 
asukkaan kunnat asettuvat kuntakoon mukaiselle käyrälle, ja samalla erot erikokoisten 
kuntien välillä ovat pienentyneet (kuvio 25). Työelämän laatu on heikentynyt Paras-
uudistuksen kannalta kiinnostavissa pienimmissä, alle 5000 asukkaan kunnissa.
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Kuvio 25. Työelämän laatu kuntakokoluokittain tarkasteltuna vuosina 2011, 2009. Keskiarvot 
asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi työelämän laatu. (2009: N = 3710; 2011: 
N = 4618)
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Työelämän laadun osaulottuvuuksista vaikutusmahdollisuudet noudattavat laskevaa tren-
diä kuntakoon kasvaessa (kuvio 26). Kuitenkin kriittisellä ulottuvuudella eli ristiriitojen 
avoimissa hallintatavoissa näkyy vuonna 2011 erilainen trendi, eli keskikokoiset kunnat 
(10001–20000 asukasta) menestyvät tässä suhteessa parhaiten (kuvio 27). Kuitenkin 
kaikissa muissa kuntakokoluokissa myös ristiriitojen hallintatapojen avoimuus on 
selvästi heikentynyt lukuun ottamatta 5001–1000 asukkaan kuntia, joissa keskiarvo 
on 3,02 (2,91 vuonna 2009).

Esimiestyössä puolestaan pienimmät kunnat menestyvät heikoiten (3,5 vuonna 
2011, 3,61 vuonna 2009) ja 10001–20000 asukkaan kunnat parhaiten (3,61 vuonna 
2011, 3,55 vuonna 2009). Myös työyhteisön sosiaalinen toimivuus on parasta tässä kun-
takokoluokassa (3,62 vuonna 2011, 3,59 vuonna 2011). Työn sisäinen palkitsevuus on 
kaikissa kuntakokoluokissa korkea (välillä 4,11–4,25 vuonna 2011, välillä 4,10–4,18 
vuonna 2009), ja eniten se on parantunut 5001–10000 asukkaan kunnissa (4,25 
vuonna 2011, 4,10 vuonna 2009).

Sosiaalinen pääoma (kuvio 29) oli hieman muita korkeampi 10001–20000 asuk-
kaan kunnissa (3,81). Kun tarkastellaan lähemmin kuntakoon ja Paras-luokituksen 
välistä yhteyttä työelämän laadussa havaitaan, että sosiaalinen pääoma on parasta 
5001–10000 asukkaan liitoskunnissa. (3,95) ja heikointa samankokoisissa muissa 
kunnissa (3,51). Tätä eroa voidaan pitää varsin merkittävänä.

Kuvio 26. Vaikutusmahdollisuudet kuntakokoluokittain tarkasteltuna vuosina 2011, 2009. 
Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet. (2009: 
N = 3710; 2011: N = 4618)
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Kuvio 27. Ristiriitojen avoimet hallintatavat kuntakokoluokittain tarkasteltuna vuosina 2011, 
2009. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä paremmat hallintatavat. (2009: N 
= 3710; 2011: N = 4618)

Kuvio 28. Sosiaalinen pääoma kuntakokoluokittain tarkasteltuna vuonna 2011. Keskiarvot 
asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi sosiaalinen pääoma. (N = 4618)

5.6 Työelämän laatu kasvavissa vs.  
 pienenevissä kunnissa

Väestömäärän muutokset ovat olleet viime vuosina voimakkaasti kuntia erottelevaa. 
ARTTU-tutkimusohjelmassa väestömäärän muutoksen perustella tutkimuskunnat 
on luokiteltu viiteen ryhmään sen mukaan, onko niissä vuosien 2000 ja 2010 välillä 
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Kuvio 29. Työelämän laatu väestönmuutosluokittain tarkasteltuna vuonna 2011. Keskiarvot 
asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi työelämän laatu. (N = 4618)

Kuviossa 30 on esitetty vaikutusmahdollisuudet, esimiestyö ja työyhteisön sosiaalinen 
toimivuus erilaisissa kunnissa väestömuutoksen mukaan. Mielenkiintoinen havainto 
on, että erityisesti sosiaalinen pääoma ja esimiestyö asettuvat voimakkaan negatiiviseen 
korrelaatioon keskenään. Stabiileissa kunnissa, joissa sosiaalinen pääoma on kaikkein 
korkeinta (3,79) on esimiestyö radikaalisti muita heikompi (3,30). Voimakkaimmin 
työelämän laadun ulottuvuuksista parantuneen esimiestyön osittainen erillisyys muista 
työelämän laadun ulottuvuuksista vahvistaa ajatusta, jonka mukaan Paras-uudistus 
saattaa vaikuttaa hallinnollisen toimivuuden lisääntymisen kautta esimiestyöhön ja 
kiinnittää siihen huomiota, mutta tästä on vielä askel varsinaiseen työpaikkatasoiseen 
työelämän laadun kehittymiseen.

ollut a) voimakasta väestön vähentymistä (yli 10 %), b) lievää vähenemistä (yli 2,5 %), 
c) stabiili tilanne (alle 2,5 % muutos), d) lievää kasvua (yli 2,5 %) vai e) voimakasta 
kasvua (yli 10 %). Kussakin kategoriassa on vähintään seitsemän tutkimuskuntaa.

Työelämän laadun keskiarvot vaihtelevat kunnan väestönkasvun mukaan välillä 
3,46–3,52 siten, että korkein työelämän laatu on väestöltään lievästi pienenevissä kun-
nissa ja heikoin lievästi kasvavissa. Työelämän laadun osaulottuvuuksista vähäisimmät 
erot ovat ristiriitojen avoimissa hallintatavoissa (3,00 voimakkaasti pienenevissä ja lievästi 
kasvavissa kunnissa, 3,06 voimakkaasti kasvavissa kunnissa). (Kuvio 29.)
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Kuvio 30. Vaikutusmahdollisuudet, esimiestyö, työyhteisön toimivuus ja sosiaalinen pääoma 
väestönmuutosluokittain tarkasteltuna vuonna 2011. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi 
arvo, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet. (N = 4618)
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6 Työelämän laatu toiminnoittain

Kuviossa 31 on vertailtu työelämän laatua kuntien palveluissa vuosina 2009 ja 2011. 
Uutena toimintona mukana on yleishallinto, jonka työelämän laatu on keskimääräistä 
matalampi. Aiemmin (Nakari 2004, 48–54, Jokinen ym. 2011, 51) havaittu perusten-
denssi jatkuu, eli pienten lasten kanssa työskentelevien työelämän laatu on kaikkein 
korkein ja heikoin taas terveyskeskuksissa ja vanhustyössä työskentelevillä. Kehitys on 
ollut erityisen myönteistä vanhusten laitoshoidossa.

Kuvio 31. Työelämän laatu toiminnon mukaan tarkasteltuna vuosina 2009 ja 2011. Keskiarvot 
asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi työelämän laatu. (2009: N = 3710; 2011: 
N = 4618)11

Aiemmin havaittu toimintojen välinen työelämän laadun polarisaatio (Jokinen ym. 
2011, 53) näyttäisi olevan vähenemässä hieman samaan tapaan kuin kuntienkin välillä, 
vaikka pienten lasten kanssa työskentelevät ovatkin vielä muita korkeammalla tasolla. 
Yleishallinnon työelämän laatuun ovat vaikuttaneet pyrkimykset vähentää yhteistyö-
rakenteissa päällekkäisiä hallinnollisia toimia, mikä on johtanut hallintotyön kasvaviin 
tehokkuuspaineisiin ja toimintatapamuutoksiin.

11 Mukana ovat vastaajista ne, jotka ovat ilmoittaneet vain yhden toiminnon jossa työskentelee.
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Taulukko 16. Työelämän laadun kehitys eri toiminnoissa vuosina 1995, 1999, 2003, 2009 ja 
2011. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä parempi työelämän laatu.12 (1995: 
N = 6025; 1999: N = 5079; 2003: N = 4879; 2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

              KuntaSuomi 2004          ARTTU  Keskiarvo 
 1995 1999 2003 2009 2011 1995–11

Sosiaali- ja terveystoimi  
Vanhusten palveluasuminen 3,37 3,36 3,33 3,24 3,41 3,34
Terv.kesk. lääkäri 3,47 3,46 3,31 3,26 3,29 3,36
Vanhusten laitoshoito 3,37 3,36 3,34 3,28 3,42 3,35
Terv.kesk.vuodeosasto 3,44 3,30 3,20 3,29 3,36 3,32
Kotipalvelu/sairaanhoito 3,56 3,45 3,49 3,37 3,43 3,46

Sivistystoimi 
Lukiot 3,42 3,49 3,51 3,42 3,44 3,46
Peruskoulu 7.-9. 3,39 3,39 3,37 3,45 3,48 3,42
Peruskoulu 1.-6. 3,66 3,67 3,59 3,64 3,63 3,64
Päivähoito 3,58 3,63 3,54 3,64 3,73 3,62

Taulukossa 16 on esitetty KuntaSuomi 2004- ja ARTTU-tutkimuksen perusteella 
työelämän laadun keskiarvot eräissä toiminnoissa. Sosiaali- ja terveysalan ja – erityi-
sesti - sivistystoimen vuosina 1995–2011 saamien arvojen vaihteluväli on varsin kapea, 
enimmillään 0,24 (vuodeosastolla), eli pitkällä aikavälillä työelämän laatu näyttää 
pysyvän pitkälti samalla tasolla tietyn toiminnon piirissä.

Kun lasketaan pitkän ajan keskiarvo (1995–2011) toiminnoittain, vaihtelee tulos 
välillä 3,32 (vuodeosasto) – 3,64 (peruskoulu). Työelämän laadun enenevä eriytymis-
kehitys ei saa tästä tarkastelusta tukea – työelämän laatu on yllättävänkin pysyvä ilmiö 
toiminnoittain.

Liitetaulukkoon 7 on koottu eri työelämän laadun ulottuvuuksien keskiarvot toi-
minnoittain 2009 ja 2011. Muutokset yksittäisillä ulottuvuuksilla toimintojen sisällä 
tällä aikavälillä ovat tietyin poikkeuksin pieniä ja enimmäkseen positiiviseen suuntaan. 
Ristiriitojen avoimet hallintatavat on kriittisin ulottuvuus. Vaikka se on voimakkaasti 
parantunut lasten päivähoidossa (3,40 vuonna 2011, 3,26 vuonna 2009) sekä van-
husten palveluissa (3,12 vuonna 2011, 2,92 vuonna 2009), on suunta useimmilla 
muilla aloilla ollut kielteinen. Useat ristiriitojen hallinnan keskiarvot myös alittavat 
kriittisen 3 pisteen rajan. Esimiestyö on puolestaan kohentunut selvästi nimenomaan 
terveydenhuollossa, mikä kompensoi heikennyksiä ristiriitojen hallinnassa työelämän 
laadun kokonaistarkastelussa.

Seuraavaa tarkastelua varten eri toiminnot on jaoteltu neljään ryhmään seuraavasti:
 � Lasten hoitoala: lasten päivähoito, perheneuvola ja äitiys- ja lastenneuvola
 � Vanhustyö: vanhusten palveluasuminen, vanhusten laitoshoito, kotipalvelu 

ja kotisairaanhoito
 � Terveydenhuolto: terveyskeskuksen vuodeosasto, terveyskeskuksen lääkä-

rinvastaanotto ja kouluterveydenhuolto 

12 Eri ajankohdat eivät ole täysin vertailukelpoisia joidenkin muuttuja- ja summamuuttujatasoisten 
erojen vuoksi sekä toimintojen määrittelytapojen vuoksi. Vertailua on pidettävä lähinnä suuntaa-
antavana.
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 � Koulutoimi: esiopetus, peruskoulun 1.-6. luokat, peruskoulun 7.-9. luokat, 
lukio ja ammatillinen koulutus.

Taulukko 17. Työelämän laadun osaulottuvuudet eri toiminnoissa ja Paras-luokituksen mu-
kaan tarkasteltuna vuosina 2009 ja 2011. Keskiarvot asteikolla 1–5; mitä suurempi arvo, sitä 
parempi työelämän laatu.  (2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

       Ristiriitojen 
 Vaikutus- Työyhteisön Työn sisäinen avoimet  
 mahdollisuudet toimivuus palkitsevuus hallintatavat Esimiestyö

  2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011

Kuntaliitoskunnat 
Lasten hoitoala 3,22 3,18 3,71 3,78 4,24 4,33 3,20 3,35 3,70 3,89
Vanhustyö 3,03 3,05 3,30 3,50 3,90 3,97 2,96 3,11 3,36 3,60
Terveydenhuolto 2,74 2,91 3,35 3,41 4,06 4,12 2,94 3,01 3,39 3,41
Koulutoimi 3,15 3,19 3,73 3,67 4,22 4,28 3,20 3,07 3,66 3,66

Syvenevän yhteistyön kunnat 
Lasten hoitoala 3,36 3,46 3,78 3,89 4,34 4,33 3,16 3,42 3,78 3,86
Vanhustyö 3,08 3,04 3,23 3,39 3,98 4,00 2,98 3,01 3,06 3,42
Terveydenhuolto 2,72 2,86 2,93 3,25 3,88 4,02 2,47 2,82 2,87 3,33
Koulutoimi 3,18 3,17 3,70 3,58 4,21 4,25 2,99 2,93 3,61 3,61

Muut kunnat 
Lasten hoitoala 3,33 3,14 3,68 3,57 4,26 4,28 3,33 3,29 3,83 3,78
Vanhustyö 2,98 3,15 3,11 3,50 3,89 4,05 2,93 3,10 3,15 3,55
Terveydenhuolto 2,80 2,94 3,41 3,46 3,97 4,15 3,06 2,88 3,52 3,52
Koulutoimi 3,12 3,15 3,52 3,59 4,17 4,26 3,03 2,94 3,47 3,53

Taulukon 17 avulla voidaan tarkastella työelämän laadun osaulottuvuuksia ja niiden 
muutoksia eri Paras-luokissa ja eri toimintoryhmässä 2009–2011. Lasten hoitoalalla 
työelämän laadun eri ulottuvuudet ovat voimakkaimmin kehittyneet syvenevän yhteis-
työn kunnissa. Vanhustyössä työelämän laatu puolestaan on voimakkaimmin kehittynyt 
ryhmässä muut kunnat. Terveydenhuollossa työelämän laatu on alhaisinta kaikissa Paras-
kunnissa; merkittävintä parannusta on tapahtunut nimenomaan syvenevän yhteistyön 
kuntien terveydenhuollossa kaikilla ulottuvuuksilla. Kouluissa työelämän laatu on 
säilynyt suhteellisen ennallaan lukuun ottamatta ristiriitojen avoimia hallintatapoja, 
jotka ovat heikentyneet lähelle tai alle kriittisen 3,0:n rajan kaikissa Paras-luokissa.
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7 Työvoiman riittävyys ja osaaminen

Tässä tutkimuksessa omaksutun viitekehyksen mukaan henkilöstövoimavarat on 
moniulotteinen kokonaisuus, jota työelämän laadun ulottuvuudet valottavat useilta 
eri puolilta. Vaikutusmahdollisuudet tai esimiestyö tällaisina ulottuvuuksina kertovat 
kuitenkin lähinnä kokemuksista, ja haasteena kunnissa on luoda sellaisia henkilös-
töjohtamisen, ikäpolitiikkojen ja osaamisen kehittämisen objektiivisia rakenteita ja 
käytänteitä, joissa työelämän laadun kokemukset tulkitaan ja yhdistetään koko kunnan 
organisaation strategiseen ohjaukseen. Tässä strategisessa henkilöstövoimavarojen joh-
tamistyössä tarvitaan erilaisia arvioinnin, osallistamisen ja innovoinnin menetelmiä.

Seuraavassa tarkastellaan henkilöstövoimavarojen muovautumista työvoiman 
riittävyyden, koulutuksen, osaamisvalmiuksien, eläkeajatusten ja työssä jatkamisaja-
tusten kautta. 

7.1 Työntekijöiden riittävyys

Henkilöstövoimavaroihin liittyvää kehittämispotentiaalia voidaan hahmottaa työnteki-
jöiden riittävyyden ohella osaamisvalmiuksien, osaamisen arvostamisen, työpaikkakou-
lutusmahdollisuuksien sekä eläkeajatusten kautta. Olennaisesti kuntatyön laatuun ja sitä 
kautta työelämän laatuun vaikuttaa se, kuinka suuri osa henkilöstöstä kokee kuuluvansa 
kuntatyön ”keskiöön”, jossa heidän työssään on sopivasti haasteita, mahdollisuuksia ja 
voimavaroja. Kuten työelämän laadun eri ulottuvuudet, nämäkin kysymykset luotaavat 
ei pelkästään subjektiivisia kokemuksia vaan sitä, miten kokonaisvaltaisesti henkilös-
tö on mukana työn ja organisoinnin muutoksessa. Henkilöstöjohtamisen toimilla 
vaikutetaan hyvin paljon siihen, miten suuri osa työntekijöistä kokee olevansa tässä 
organisaation ”keskiössä”, huomattuna ja tarvittuna, mikä heijastuu lopulta myös työn 
mielekkyyteen, jaksamiseen ja jopa eläkeaikomuksiin saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa (Aho & Mäkiaho 2011, 20) 
kunta-ala erottuu sektorina, jossa työntekijät arvioivat voimavaransa suhteessa työn 
vaatimuksiin selvästi heikommaksi kuin muiden sektorien työntekijät. Käsillä olevassa 
tutkimuksessa arvioitiin työvoiman riittävyyttä kunnissa väittämällä ”Työpaikallamme 
on riittävästi työntekijöitä työtehtäviin nähden” (kuvio 32). Vuonna 2009 hieman alle 
puolet vastaajista koki työntekijöiden määrän riittävänä ja vajaa puolet riittämättömänä. 
Työvoiman riittävyys liittyy keskeisesti Paras-uudistuksen uusiin organisointiratkaisui-
hin esimerkiksi terveydenhuollossa, joten kuviossa 33 ja taulukossa 18 on tarkasteltu 
kysymyksen vastausjakaumia myös toimialan ja Paras-kuntaluokituksen mukaisesti.
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Kuvio 32. Ikäryhmittäiset vastausjakaumat väittämästä “Työpaikallamme on riittävästi työn-
tekijöitä työtehtäviin nähden” vuosina 2009 ja 2011. (%; 2009: N = 3710; 2010: N = 4618)

Työntekijöiden riittävyys oli säilynyt kokonaisuudessaan vuoden 2009 tasolla. Ikä-
ryhmittäisessä tarkastelussa (kuvio 32) havaitaan, että 31–40-vuotiaat olivat tulleet 
hieman kriittisemmiksi työntekijöiden riittävyyden suhteen (46 % vuonna 2011, 50 
% vuonna 2009 samaa mieltä). 41–60-vuotiaat puolestaan kokivat riittävyyden hieman 
aiempaa myönteisemmin. Vanhin ikäryhmä (yli 60-vuotiaat) olivat selvästi useimmin 
valinneet ”ei samaa eikä eri mieltä” vastausvaihtoehdon (13 % vuonna 2011, 10 % 
vuonna 2009).
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Kuvio 33. Paras-kuntaluokituksen mukaiset vastausjakaumat väittämästä ”Työpaikallamme 
on riittävästi työntekijöitä työtehtäviin nähden” vuosina 2009 ja 2011. (%; 2009: N = 3710; 
2011: N = 4618).13

Hyvin vähäisiä ovat olleet myös muutokset koetussa työntekijöiden riittävyydessä 
Paras-kuntaluokituksen mukaisesti tarkasteltuna (kuvio 33). Hieman muita kuntia 
tyytyväisempiä riittävyyteen ollaan syvenevän yhteistyön kunnissa (48 % vuonna 2011, 
47 % vuonna 2009 samaa mieltä). Tyytyväisyys riittävyyteen näyttäisi lisääntyneen 
kategoriassa ”muut kunnat” (46 % vuonna 2011, 42 % vuonna 2009 samaa mieltä).

Kuntauudistuksen kannalta kiinnostavaa on, miten vastaukset jakautuvat eri toi-
minnoissa ja eri Paras-kuntaluokissa (taulukko 18). Lasten hoitoaloilla työntekijöiden 
riittävyys näyttäisi parantuneen syvenevän yhteistyön kunnissa (65 % vuonna 2011, 
56 % vuonna 2009 samaa mieltä), heikentyneen muissa kunnissa (44 % vuonna 
2011, 52 % vuonna 2009 samaa mieltä) ja säilyneen ennallaan liitoskunnissa (47 % 
samaa mieltä).

Vanhusten hoitotöissä työntekijöiden riittävyys on parantunut kaikissa eri Paras-
kuntaluokissa. Suurinta parannus vuosina 2009–2011 on ollut kunnissa, joissa 
rakenteellista uudistusta ei ole tehty (44 % vuonna 2011, 28 % vuonna 2009 samaa 
mieltä). Terveydenhuollossa myönteinen kehitys on myös ollut suurinta näissä muissa 
kunnissa (32 % vuonna 2011, 18 % vuonna 2009); muuten muutokset ovat melko 
vähäisiä. Vanhus- ja terveydenhoitotehtävissä työntekijöiden riittävyys koetaan kaik-
kein heikoimpana, mutta liitoskunnissa ja syvenevän yhteistyön kunnissa tilanne on 

13 Vuonna 2009 luokka ”muut kunnat” ja luokka ”kaupunkiseutukunnat” oli tarkastelussa erikseen, 
vuonna 2011 ne oli yhdistetty samaan ryhmään tutkimusohjelman linjauksen mukaisesti.
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kuitenkin hieman parantunut vuoteen 2009 verrattuna.
Koulujen toiminnassa työntekijöiden riittävyys on heikentynyt sekä liitoskunnissa 

että syvenevän yhteistyön kunnissa hieman. Yleisesti ottaen työntekijöiden riittävyys 
on edelleen kuitenkin kouluissa parasta (yli 60 % samaa mieltä vuonna 2011). Yleis-
hallinnosta ei vertailutietoa 2009 ole olemassa, mutta sen työntekijöiden riittävyys 
on tarkastelluista toimialoista toiseksi parasta (n. 50 % samaa mieltä vuonna 2011).

Taulukko 18. Paras-kuntaluokituksen mukaiset ja toiminnoittaiset vastausjakaumat väittä-
mästä ”Työpaikallamme on riittävästi työntekijöitä työtehtäviin nähden” vuosina 2009 ja 
2011. (%; 2009: N = 3710; 2011: N = 4618).14

    Syvenevän  
  Liitoskunta yhteistyön kunta Muu kunta 
  2009 2011 2009 2011 2009 2011

Lasten hoitoala Samaa mieltä 47 47 56 65 52 44
 Ei samaa eikä eri mieltä 10 8 13 7 8 9
 Eri mieltä 44 46 31 28 40 46

Vanhustyö Samaa mieltä 26 30 27 30 28 44
 Ei samaa eikä eri mieltä 9 9 12 8 6 9
 Eri mieltä 65 61 61 62 66 46

Terveydenhuolto Samaa mieltä 24 23 22 26 18 32
 Ei samaa eikä eri mieltä 5 8 11 9 6 7
 Eri mieltä 71 69 67 66 75 61

Koulutoimi Samaa mieltä 62 59 68 65 62 62
 Ei samaa eikä eri mieltä 7 10 10 8 9 9
 Eri mieltä 31 31 22 27 30 30

Yleishallinto Samaa mieltä  - 54  - 51  - 48
 Ei samaa eikä eri mieltä  - 6  - 11  - 12
 Eri mieltä  - 40  - 39  - 41

Työntekijöiden riittävyyden muutokset erityyppisissä kunnissa on esitetty taulukossa 
19. Erot erilaisten kuntien välillä ovat aiemmassa tutkimuksessa todettuun tapaan 
melko pieniä. Ne muutokset, joita on havaittavissa, ovat lievästi positiiviseen suuntaan. 
Muutoksista ei ole kuitenkaan helppo vetää johtopäätöksiä. Työntekijöiden määrää 
työtehtäviin nähden pitää noin puolet kaikista vastaajista riittävänä, mutta pienemmis-
sä, erityisesti taajaan asutuissa kunnissa useammin kuin suurissa ja kaupunkimaisissa. 
Tämä voi liittyä siihen, että useat pienehköt, 5001–10 000 asukkaan kunnat ovat 
samanaikaisesti väestöltään lievästi väheneviä kuntia, joissa työvoiman riittävyys on 
noin kymmenen prosenttiyksikköä useammin koettu riittäväksi kuin muissa (54 % 
vuonna 2011). Paras-uudistuksella ei näytä olevan yhteyttä työntekijöiden riittävyyteen.

”Työtäni en vaihtaisi, mutta rasittavinta (on) se, ettei kykene tekemään sitä niin hyvin 
kuin osaisi, jos aika riittäisi.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

14 Vuonna 2009 luokka ”muut kunnat” ja luokka ”kaupunkiseutukunnat” oli tarkastelussa erikseen, 
vuonna 2011 ne oli yhdistetty samaan ryhmään tutkimusohjelman linjauksen mukaisesti.
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Taulukko 19. Vastausjakaumat väittämään ”Työpaikallamme on riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden” kuntakoon, tilastollisen kuntaryhmityksen, Paras-luokituksen ja väes-
tönmuutosluokituksen mukaan tarkasteltuna vuosina 2009 ja 2011. (%; 2009: N = 3710; 
2011: N = 4618)

   Ei samaa 
 Samaa mieltä eikä eri mieltä Eri mieltä

 2009 2011 2009 2011 2009 2011

Kuntakokoluokka: 
max 5 000 as. 56 57 8 10 36 34
5 001–10 000 as. 37 47 10 7 53 39
10 001–20 000 as. 51 54 9 8 40 38
20 001–50 000 as. 45 47 7 9 48 44
50 001–100 000 as. 43 42 8 7 49 51
yli 100 000 as. - 41 - 10 - 49
Tilastollinen kuntaryhmitys:
Kaupunkimaiset kunnat 42 43 8 9 49 48
Taajaan asutut kunnat 49 55 7 8 44 38
Maaseutumaiset kunnat 48 50 9 8 44 43
Paras-luokitus:
Kuntaliitoskunnat  44 45 8 8 48 47
Syv. yhteistyön kunnat 47 48 10 8 43 44
Muut kunnat  42 46 8 8 50 46
Kaupunkiseutukunnat 45 - 8 - 47 -
Väestömuutos:
Voimakkaasti vähenevä - 45 - 7 - 48
Vähenevä - 54 - 8 - 37
Stabiili - 44 - 8 - 47
Kasvava - 45 - 8 - 47
Voimakkaasti kasvava - 45 - 8 - 47

7.2  Osaamisen arvostaminen ja työn raskaus

Vuonna 2009 vajaat 80 % vastaajista koki, että heidän osaamistaan arvostetaan. Toi-
saalta reilut 10 % oli eri mieltä. Ikäryhmittäisen tarkastelun perusteella osaamisen 
arvostaminen on hieman heikentynyt muissa ikäryhmissä paitsi alle 30-vuotiaiden 
kohdalla. Taulukossa 20 on esitetty erityyppisten kuntien jakaumavertailu. Siitä näh-
dään, että muutokset ja erot ovat hyvin vähäisiä. Vuonna 2009 (Jokinen ym. 2011, 
59) todettiin, että eri kuntamuuttujista kunnan koko näytti olevan yhteydessä osaa-
misen arvostamiseen siten, että 10 000–20 000 asukkaan kunnissa 81 % oli väitteen 
kanssa samaa mieltä, kun taas yli 100 000 asukkaan kunnissa vain 68 %. Tämäkin 
ero näyttää poistuneen.
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Taulukko 20. Vastausjakaumat väittämään ”Työpaikallamme arvostetaan osaamista” kunta-
koon, tilastollisen kuntaryhmityksen, Paras-luokituksen ja veästönmuutosluokituksen mukaan 
tarkasteltuna vuonna 2009. (%; 2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

   Ei samaa 
 Samaa mieltä eikä eri mieltä Eri mieltä

 2009 2011 2009 2011 2009 2011

Kuntakokoluokka: 
– 5 000 as. 78 72 12 16 9 12
5 001–10 000 as. 71 75 14 13 15 12
10 001–20 000 as. 81 78 9 12 11 11
20 001–50 000 as. 78 77 10 10 11 13
50 000–100 000 as. 78 78 12 11 10 12
yli 100 000 as. 68 78 18 10 14 13
Tilastollinen kuntaryhmitys: 
Kaupunkimaiset kunnat 79 78 12 10 10 12
Taajaan asutut kunnat 77 75 10 14 13 11
Maaseutumaiset kunnat 75 75 13 12 12 13
Paras-luokitus:
Kuntaliitoskunnat 79 78 10 10 11 11
Syv. yhteistyön kunnat 81 75 8 13 11 13
Muut kunnat 76 77 12 11 11 12
Kaupunkiseutukunnat 76 - 15 - 10 -
Väestönmuutos:
Voimakkaasti vähenevä - 77 - 11 - 13
Vähenevä - 76 - 13 - 11
Stabiili - 77 - 11 - 12
Kasvava - 76 - 11 - 13
Voimakkaasti kasvava - 79 - 10 - 11

Koettujen koulutustarpeiden välillä ei ole eroa Paras-uudistuksen mukaisten kun-
taluokkien välillä. Suuremmissa kunnissa lisäkoulutustarve on hivenen suurempaa 
kuin pienemmissä. Ainoastaan voimakkaasti väestöltään vähenevissä kunnissa myös 
lisäkoulutustarve on selvästi vähäisempää kuin muissa kunnissa. Työn osaamisvaati-
mukset näyttävät näin kytkeytyvän kunnan väestöpohjan muutokseen. Tätä vahvistaa 
myös se, että koulutusmahdollisuudet koetaan heikoimmiksi lievästi väestöltään vä-
henevissä kunnissa. Voimakkaasti vähenevät kunnat tosin ovat tässä suhteessa samalla 
tasolla muiden kuntien kanssa, mikä saattaa liittyä väestömuutoksen jo pidempään 
tiedossaoloaikaan.

Työn fyysinen ja henkinen raskaus liittyy vastaajan ikään siten, että nuorin 
ikäryhmä, alle 30-vuotiaat, kokee työnsä ruumiillisesti selvästi muita raskaammaksi – 
myös henkisesti melko raskaaksi. Lisäksi nuorin ikäryhmä kokee työmääränsä hieman 
keskimääräistä useammin liian suureksi.

Tätä tulosta on vaikea tulkita olletikin, että vanhimmasta ikäryhmästä nuoria 
harvempi pitää työtään sekä fyysisesti että henkisesti raskaana. Samanaikaisesti vanhim-
massa ikäryhmässä on eniten niitä, jotka pitävät työmääräänsä liian suurena. Nuorten 
työssä jaksaminen näyttää huolestuttavalta samalla kun eläkeikää lähinnä olevat kokevat 
edelleen suurta työkuormaa.

Eläköitymisajatukset ovat vastaavasti lisääntyneet selvästi nuorimmissa ikäryh-
missä (kuvio 34). 61 % alle 30-vuotiaista ei ole ajatellut jäädä varhaiseläkkeelle (74 % 
vuonna 2009), ja 13 % on ajatellut eläkkeelle jäämistä usein (5 % vuonna 2009). Yli 
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50-vuotiaat sen sijaan ovat selvästikin hyötyneet urien jatkamistoimista, sillä heidän 
eläkeajatuksensa ovat vähentyneet yhtä paljon kuin nuorten lisääntyneen. Tämän 
tarkastelun valossa keski-ikä on kuitenkin selvästikin kuntatyöelämän uusi jakolinja.

Kuvio 34. Ikäryhmittäiset vastausjakaumat kysymykseen ”Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle 
ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista eläkeikäänne?” vuosina 2009 ja 2011. (%; 
2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Kuviossa 35 on puolestaan vastausjakaumat siitä, uskooko vastaaja jatkavansa työuraan-
sa eläkeiän ylitse. Nuorimmassa ikäryhmässä on vuonna 2011 enemmän (4 %) niitä, 
jotka uskovat erittäin varmasti jatkavansa (1 % vuonna 2009), ja vastaavasti vuonna 
2011 on vähemmän niitä yli 60-vuotiaita, jotka ovat varmoja jatkamisestaan (2 % 
vuonna 2011, 16 % vuonna 2009). Sekä nuorimmissa että vanhimmissa myös niiden 
osuus on kasvanut, jotka ovat varmoja etteivät jatka työuraansa.

Tulokset eläköitymisestä viittaavat uranjatkamishalujen polarisoitumiseen. Tulok-
set myös poikkeavat edellisen tutkimuksen tuloksista siinä määrin, että suhdanne- ja 
paikallistalouden vaihtelut saattavat vaikuttaa niihin. Huolestuttavia ovat kuitenkin 
merkit siitä, että työurien jatkamistoimet eivät näyttäisi tukevan tasapuolisesti eri-
ikäisiä.

”Omat haasteensa henkilöstön kannalta on aiheuttanut meneillään oleva eläköity-
minen, sukupolvenvaihdos, mikä on merkinnyt uusien työntekijöiden rekrytoinnissa 
ongelmia. Vapautuviin vakansseihin ei saada tekijöitä. Työt on yritettävä tehdä 
pienemmällä työntekijämäärällä, palveluja karsittava ja priorisoitava.” (Avovastaus, 
henkilöstökysely 2011.)
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Kuvio 35. Ikäryhmittäiset vastausjakaumat kysymykseen ”Uskotteko jatkavanne työssä vielä 
63 ikävuoden jälkeen tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen” vuosina 2009 ja 2011. (%; 
2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Vuosina 2009–2011 eläköitymisajatukset vähenivät vanhemmissa ja lisääntyivät nuo-
remmissa ikäryhmissä. Niiden osuus jotka ovat ajatelleet eläkkeelle jäämistä usein, 
vaihteli eri ikäryhmissä hyvin vähän vuonna 2011 (13 ja 19 prosentin välillä). Koko-
naisuutena eläköitymisajatukset ovat vähentyneet sekä koulutoimessa että sosiaali- ja 
terveydenhoitoalalla (kuvio 36). Erot toimintojen välillä ovat pieniä.

Hieman toisin kysyttynä ”Uskotteko jatkavanne työssä 63 ikävuoden jälkeen” 
toimialojen väliset erot ovat myös vähäisiä ja muutos 2009–2011 kullakin alalla lievästi 
myönteinen (kuvio 37). Eniten työssä jatkamishalua esiintyy yleishallinnossa, jossa 24 
% uskoo jatkavansa työssä vähintään melko varmasti. Vähiten halua on vanhusten-
hoitoalalla (18 %). Hyvin kriittisten vastausten osuus väheni huomattavasti erityisesti 
koulutoimessa, jossa niiden osuus jotka eivät varmasti usko jatkavansa työssä väheni 
38:sta 26 prosenttiin vuosina 2009–2011. 

Tulokset poikkeavat Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen tuloksista, mikä 
liittynee kysymysmuotoihin. Siinä kysyttiin puhtaasti halua jatkaa työtä mieluum-
min kuin jäädä työstä pois eläkeiässä, ja vuonna 2010 vastaajista 63 % vastasi tähän 
myönteisesti. Osuus oli vähentynyt hieman vuodesta 2008, mutta oli kuitenkin selvästi 
korkeampi kuin vuonna 2000. (Salo 2011.) Käsillä olevan tutkimuksen kysymysmuoto 
tuo esille selvästi realistisemman arvion siitä, millaisina vastaajat omat työssäjatkamis-
mahdollisuutensa näkevät.
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Kuvio 36. Toiminnon mukaiset vastausjakaumat kysymykseen ”Oletteko ajattelut jäädä 
eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista eläkeikäänne?” vuosina 2009 
ja 2011. (%; 2009: N = 3710; 2011: N = 4618)

Paras-kuntaluokitus ei vaikuta olennaisesti vastausjakaumiin. Eläkeajatukset ovat eri 
ryhmissä vähentyneet, ja ainoastaan voidaan todeta, että vuonna 2011 eläkeaikomuksia 
oli keskimääräistä vähemmän syvenevän yhteistyön kuntien sosiaalitoimessa sekä yleis-
hallinnossa. Työssä jatkamisaikeissa erot eri Paras-luokkien välillä olivat myös vähäisiä; 
liitoskuntien yleishallinnossa epäilyksiä uran jatkamisen suhteen oli keskimääräistä 
enemmän. (Ks. liitetaulukot 14 ja 15.)
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Kuvio 37. Toiminnon mukaiset vastausjakaumat kysymykseen ”Uskotteko jatkavanne työssä 
vielä 63 ikävuoden jälkeen tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?” vuosina 2009 ja 
2011. (%; 2009: N = 3710; 2011: N = 4618)
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset

8.1 Yhteenveto

Tähän arvioinnin loppuraporttiin on koottu kuntien henkilöstökyselyiden 2009 ja 2011 
keskeiset tulokset sekä analysoitu ARTTU-tutkimuskuntien henkilöstöstrategioita ja 
henkilöstön määrällisiä muutoksia erityyppisissä uudistuskunnissa henkilöstöraporttien 
(2005–2010) perusteella. Tuloksia on myös tarkasteltu ARTTU-tutkimusohjelmaan 
kuuluvien muiden tutkimusten kuten päättäjätutkimuksen (Sandberg 2012), kunta-
laistutkimuksen (Pekola-Sjöblom 2012) ja taloustutkimuksen (Kallio 2011) valossa.

Työelämän laatu 

Vuonna 2011 toteutettiin Paras-uudistuksen toteutumista seuraava kyselytutkimus 
(n = 4618) kuntien henkilöstölle työelämän laadun ja sen rinnakkaisilmiöiden kuten 
työssä jaksamisen ja jatkamisen alueelta.  Tämän tutkimuksen tuloksia verrattiin eri 
kohdissaan vuonna 2009 toteutettuun vastaavanlaiseen kyselyyn (n = 3710) sillä ero-
tuksella, että uusimmassa kyselyssä oli kohteena sosiaali- ja terveystoimen sekä koulu-
toimen lisäksi myös yleishallinto sekä joitakin kysymyksiä niille, jotka työskentelevät 
kotikunnassaan. Vastausprosentti pääosin sähköisesti toteutetussa kyselyssä oli 52 % 
(60 % vuonna 2009).

Keskeisten tulosten mukaan työelämän laatu kunnissa on säilynyt jotakuinkin 
entisellä tasollaan, mutta sen ulottuvuuksien välillä on havaittavissa enenevästi vaihtelua 
kuntien ja toimialojen välillä. Työelämän laadun taso sinänsä on hyvin pysyvä ilmiö niin 
kunta- kuin toimialatasollakin pidemmässä perspektiivissä. Vähittäistä parantumista 
on tapahtunut ennen kaikkea esimiestyössä, mutta ristiriitojen avoimet hallintatavat 
ovat polkeneet paikallaan.

Eri sektorien työelämän laatua ja sen kehitystä on seurattu myös esimerkiksi 
Tilastokeskuksen Työolotutkimuksessa, Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksessa 
sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa. Työelämän laadun kehityksessä 
ei näissäkään tutkimuksissa ole todettu dramaattisia muutoksia vaan pikemminkin 
lievää myönteistä kehitystä erityisesti esimiestyössä ja yleisessä työn mielekkyyden 
kokemisessa. Käsillä olevassa tutkimuksessa ei havaittu, että myöskään kuntien raken-
teellinen uudistaminen olisi heikentänyt henkilöstön työelämän laatua; kuntatasolla 
havainnot viittaavat pikemminkin työelämän laadun keskimääräiseen parantumiseen 
uudistuskunnissa verrattuna muihin kuntiin.

Kuntakoko selittää työelämän laadun eroja hivenen – yleensä keskikokoisissa 
kunnissa työelämän laatu on parempaa, mutta esimerkiksi henkilökunnan riittävyys 
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on pienemmissä kunnissa parempaa kuin suuremmissa. Koulutusmahdollisuudet ovat 
jatkuvasti parantuneet. Kuntien ja toimialojen erot työelämän laadussa ovat kaventu-
neet. Suurimmat eroavuudet löytyvät ristiriitojen hallintatapojen avoimuudessa, joiden 
suhteen kehitys on ollut keskimäärin kielteistä. Toimialoista sosiaali- ja terveysalalla 
työelämän laatu ja työntekijöiden riittävyys ovat parantuneet, mutta koulutoimella 
jopa hieman heikentyneet.

Samalla kun kuntien väliset työelämän laadun erot ovat kaventuneet samoin kuin 
eri toimintojen väliset erot, on uudeksi ilmiöksi noussut yksittäiset, entistä vaikeammat 
ongelmayhteisöt, jotka eivät tilastollisessa tarkastelussa välttämättä erotu, mutta joiden 
olemassaolo voidaan päätellä esimerkiksi kyselyn avovastausten kautta.

Kuntalaisten palvelutyytyväisyys ja henkilöstön työelämän laatu eivät kuntatasolla 
kulje käsi kädessä, kuten ei kunnan taloudellinen tilannekaan. Tähän liittyy runsaasti 
väliin tulevia muuttujia kuntatasolla, eikä aineisto mahdollista toimialakohtaista 
tarkastelua. Kuitenkaan mitään vääjäämätöntä suhdetta näiden ilmiöiden välillä ei 
kuntatasolla ole.

Nuorten työelämän laatu on palautunut suhteellisesti korkeimmalle tasolle vuoden 
2009 notkahduksen jälkeen samoin kuin Paras-uudistuksen kannalta yksi kiinnostavista 
kuntakokoluokista eli 5001–10000 asukkaan kuntien työelämän laatu on palannut 
parhaiden joukkoon. Syystä tai toisesta hyvä esimiestyö ja uutena tutkimuksessa selvi-
tetty sosiaalinen pääoma eivät näytä viihtyvän samassa pöydässä. Kunnan väestömuutos 
versus stabiilius selittänee osan työelämän laadun vaihtelusta ja asettaa osaltaan haasteita 
laajemmalle strategiselle henkilöstöjohtamiselle kuin pelkästään (lähi)esimiestyölle.

Osallistuminen Paras-uudistukseen

Paras-uudistuksen osallistavuudessa on myös suurta kunnittaista vaihtelua, ja uudis-
tuksesta tiedottaminen ja konkreettiset toimenpiteet näyttävät liittyvän parempaan 
työelämän laatuun. Liitoskunnat ovat parantaneet suhteellisesti eniten työelämän 
laatuaan, mutta ero ei ole kovin suuri. Nuorimmat ikäryhmät ovat työelämän laadussa 
palanneet parhaalle tasolle, mutta toisaalta he kokevat työnsä raskaaksi ja ajattelevat 
eläköitymistä vakavammin kuin aiemmin. He myös suhtautuvat Paras-uudistukseen 
kriittisimmin.

Joissakin kunnissa Paras-uudistuksesta on kulunut jo useita vuosia ja tiettyjä 
seurannaisvaikutuksia myös henkilöstön kohdalla voidaan jäljittää. Vaikka työelämän 
laatu on keskimäärin hieman noussut uudistuksen jälkeen, henkilöstön vaikutusmah-
dollisuudet eivät kokonaisuutena ole juuri lisääntyneet ja tietoisuus Paras-uudistuksesta 
on säilynyt heikkona sen toteutusajankohdasta riippumatta.

Työelämän laadun yleinen kehitys on eri sektoreilla ollut hienokseltaan positiivista 
2000-luvulla. Osittain Paras-hankkeesta johtuen ja osittain siitä riippumatta toteu-
tetut henkilöstöjärjestelyt ja niiden hallintavaikeudet ovat muodostaneet kunnissa 
vastakkaisen, paikallisen tendenssin, joka ei kuitenkaan erotu välttämättä kuntatasoi-
sissa mittauksissa. Negatiivinen tendenssi liittyy aineiston perusteella pikemminkin 
henkilöstön toiveisiin ja pelkoihin liittyen muutokseen kuin suoranaiseen työelämän 
laadun heikkenemiseen.

On silti selvää, että henkilöstöä ei ole useimmiten onnistuttu hyödyntämään varsi-
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naisena voimavarana uudistuksen toteuttamisessa ja toteuttamiseksi, mutta poikkeukset 
vahvistavat säännön. Kuten tässä arvioinnin loppuraportissa edelleen tarkemmin eri-
tellään, kuntakohtainen varianssi työelämän laadussa ja muissa muuttujissa ei heijasta 
niinkään rakenteellisia ratkaisuja vaan pikemminkin sitä, miten kussakin kunnassa 
ja kullakin toimialalla ja työyhteisössä on omaksuttu (ja johdettu) uusiin tilanteisiin 
sopivia pelisääntöjä. Taustalla on paikalliseen toimintakulttuuriin liittyviä tekijöitä 
pikemmin kuin rakenteellisia selittäjiä.

Työvoiman riittävyys ja osaaminen

Kuntasektorin työntekijävoimavarat ovat sektorivertailujen mukaan eniten koetuksel-
la. Paras-uudistuksella ei näytä olevan yhteyttä työntekijöiden riittävyyteen, ja se on 
kyselyn perusteella säilynyt samalla tasolla 2009 ja 2011. Osaamisen arvostaminen 
on säilynyt ennallaan.

Vasta työelämään tulleiden ikäryhmä kokee yhtä suurta työn raskautta kuin yli 
60-vuotiaiden ikäryhmä, ellei suurempaakin. Lisäksi nuorten eläkeajatukset ovat 
lisääntyneet, mutta tulokset ovat ristiriitaisia. Kokonaisuutena eläkeajatukset ovat 
selvästi vähentyneet ja työssä jatkamishalu lisääntynyt kaikilla toimialoilla vuonna 
2011. Keski-ikä näyttää muodostavan monessa suhteessa eräänlaisen kuntatyöelämän 
laadun jakolinjan, ja esimerkiksi erilaiset työhyvinvoinnin tukitoimet eivät näyttäisi 
tämän perusteella kohdistuvan tasapuolisesti koko henkilöstöön. 

Kuntien henkilöstömäärä on henkilöstöraporttien perusteella nousussa erityisesti 
sosiaali- ja terveysalalla, eivätkä yhteistyörakenteet ole vähentäneet yleensä henkilöstön 
tarvetta. Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu kuntaliitosten irtisanomissuoja-ajan päättymisen 
jälkeen. Henkilöstömäärien seuranta on kuitenkin monessa mielessä ongelmallista, 
eivätkä nykyiset henkilöstöhallinnan järjestelmät ja raportointityökalut ja raportoinnin 
ulkoistaminen kunnissa tue riittävästi strategista henkilöstöjohtamista ja uudistusten 
vaikutusten arviointia kuntatasolla. 

Strateginen henkilöstöjohtaminen

Huolimatta yhteistoimintalakiuudistuksesta (2007) ja Paras-lainsäädännöstä voidaan 
kokonaisuutena todeta, että kunnat toteuttavat henkilöstöjohtamista hyvin eri tavoin 
riippumatta suurestikaan näistä. Muodollinen yhteistoiminta ja henkilöstön osalli-
suus on ollut kohtalaista, mutta kuntien henkilöstöjohtamisen tavoitteellisuudessa ja 
määrätietoisuudessa on edelleen parantamisen varaa useimmissa tutkimuskunnissa.

Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että parhaaksi eli luontevaksi kategorisoitu 
strateginen henkilöstöjohtaminen oli yhteydessä myös voimakkaampaan henkilöstön 
osallistamiseen ja korkeampaan työelämän laatuun. Luontevan henkilöstöstrategia-
työn kuntia oli kuitenkin hyvin vähän (n=5) joten päätelmiä on tehtävä varovaisesti. 
Ylipäätään kuitenkin toimintakulttuuri saattaa olla toisissa kunnissa otollisempi 
Paras-uudistuksen toteuttamiselle ja siitä koituvien mahdollisuuksien hyödyntämiselle. 
Paras-lainsäädäntö ei näytä sen paremmin tukeneen kuin estäneenkään strategisen 
henkilöstöjohtamisen kehittämistä.
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8.2 Johtopäätökset

Seuraavassa pyritään kokoamaan vastausta siihen, mitä keskeisiä eroja kuntaliitos-, 
yhteistyökuntien sekä muiden kuntien välillä on henkilöstöön liittyvissä asioissa 
havaittu, sekä siihen, mikä näitä eroja mahdollisesti selittää. Paras-ohjelmakauden 
päättyessä ollaan siirtymässä uuteen kuntauudistuskierrokseen, jonka tulisi hyödyntää 
arviointitutkimuksessa saatua tietoa. 

Työelämän laatu ei juuri heilahtele rakennemuutoksissa. Tätä voidaan pitää myön-
teisenä lähtökohtana uusille uudistuksille ja kuntien ja valtion väliselle neuvottelulle, 
esimerkiksi viime aikoina keskustelussa olleelle vanhustenhoidon mitoitukselle ja muille 
strategisille henkilöstöpoliittisille linjauksille. Ongelmana voidaan pitää kielteistä jul-
kisen keskustelun kehää, ”stigma-efektiä” sekä henkilöstön epävarmuutta, joka nostaa 
esiin kuntien viestinnällisiä ja henkilöstöjohtamisen haasteita. Nämä haasteet eivät 
sinänsä johdu Paras-hankkeesta mutta ovat kärjistyneet sen myötä. 

Samalla kun kuntien henkilöstön työelämän laadun erot ovat Paras-kaudella 
kaventuneet, näyttäisi henkilöstöjohtaminen puolestaan erilaistuneen selittäen kun-
tien ja toimialojen välillä säilyviä eroja. Henkilöstöstrategiadokumenttien perusteella 
henkilöstösuunnittelu on selvästikin kunnissa murroksessa. Osin tähän ovat vaikut-
taneet paitsi kunta-alan suositukset myös esimerkiksi yhteistoimintalaki (2007) sekä 
työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen seurantavelvoitteet. Henkilöstövoi-
mavarat ovat enenevässä määrin kuntastrategisessa ajattelussa mukana ylipäätään, ja 
henkilöstöstrategiat ovat joissakin tapauksissa hyvinkin kehittyneitä.

Liitoskuntien henkilöstön irtisanomissuojasta on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Se 
on todennäköisesti toiminut työelämän laatua tukien ja osaamista kumuloiden, mutta 
toisaalta se on tuonut henkilöstölle myös tarkan määräajan, jonka jälkeen muutoksia 
on mahdollisesti odotettavissa.

Valtionohjauksen merkitys on havaintojen mukaan hyvin kaksijakoinen. Enem-
mänkin sitä näytetään käytetyn uudistuksen perusteluna kuin strategioiden sisältönä 
tai HR-työn tukena. Muutamissa henkilöstöstrategioissa mainitaan valtiolta saatava 
taloudellinen tuki. Toisaalta taloudellisen tuen ja hyötyjen ei uskota riittävän pitkälle.

”Kuntien ’pakkoliitokset’ aiheuttavat paljon hankaluuksia esim. henkilöstön keskuu-
dessa. Suurempaan kuntaan liitettyjen pienten kuntien henkilöstön periaatteellinen 
liitoksen vastustaminen heijastuu pitkälle jokapäiväisessä työskentelyssä kun mieltä 
osoitetaan arkisissa askareiden suorittamisessa tai suorittamatta jättämisessä. Eivätkä 
ne porkkanarahatkaan ja muut taloudelliset hyödyt jotka kuntaliitoksessa saadaan 
riitä kuitenkaan monta kuukautta kun arki koittaa ja joudutaan kohtaamaan suuren 
kunnan ongelmat kuten vanhusten hoito, päivähoito, terveydenhoitopalvelut ym.” 
(Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

Kuntien välinen variaatio on suurta siinä, miten huolellisesti henkilöstöasioita on 
huomioitu liitosten ja yhteistoiminta-alueiden yhteydessä. Kunnat ovat eri vaiheissa 
uudistustyössään ja samantyyppisiinkin toimintaympäristön ja -edellytysten muutok-
siin reagoidaan hyvin eri tavoin. Johtopäätöksenä voitaisiin ajatella, että kuntia tulisi 
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kannustaa käyttämään autonomiaansa henkilöstöjohtamisen tyyleissä ja tavoissa, sillä 
”hyvää” henkilöstöjohtamisen tapaa ei voida liittää mihinkään Paras-uudistustyyppiin. 
Kuntaliitostilanteessa ja myös johtamisjärjestelmien yleisessä uudistamisessa on vaarana 
kuntaorganisaation sisäisen hiljaisen tiedon ja jatkuvuuden menettäminen, mikä sitten 
kertautuu henkilöstön kokemuksissa.

Henkilöstöjohtamisen vaikutusten arviointi ja seuraaminen on asetettu kuntien 
itsensä toteuttaman henkilöstöraportoinnin tavoitteeksi, mutta toistaiseksi tähän 
tavoitteeseen ei ole päästy. Yksi tutkimuksen kriittisimpiä viestejä onkin, että hen-
kilöstöraportoinnin tarkkuuteen ja reflektiivisyyteen tulee kiinnittää poikkeuksetta 
enemmän huomiota kunnissa. Kunnilla ei ole tutkimuksen perusteella ollut vahvaa 
näkemystä siitä, mitä raportoinnilla tulisi tavoitella, ja millä tavalla seurannan tulisi 
erityisesti sopeutua organisaatiomuutoksiin. Itse asiassa mallia siitä, miten rakenteel-
lisen uudistuksen henkilöstövaikutuksia ylipäätään tulisi seurata, ei ole olemassa, vaan 
sellaista tulisi jatkossa laajassa vuoropuhelussa kehittää. Ideaalisesti henkilöstöraportti 
heijastaa strategisen henkilöstöjohtamisen päämääriä.

”Henkilöstöraportin avulla sekä tuetaan että kehitetään kunnan strategista johtamista 
ja ohjaamista. Sillä tuetaan lisäksi sekä työelämän, palkkauksen, työhyvinvoinnin että 
osaamisen kehittämistä. Voidaan todeta, että osaaminen, terveys, motivoituminen, 
sitoutuminen sekä työn merkitsevyyden kokeminen ovat jokaisen kunnan kannalta 
keskeisiä strategisia tuloksellisuuden ja menestymisen suunnannäyttäjiä. Kaupungin 
palveluksessa oleva henkilöstö tulee nähdä sen arvokkaana omaisuutena ja aineettoma-
na pääomana. Ilman henkilöstöä ja kunkin henkilön osaamista kaupungin palveluja 
ei voitaisi järjestää ja tuottaa.” (Lapuan henkilöstöraportti 2009, 2.)

Yhtenä jatkokehittämisen lähtökohtana voidaan käyttää Grattonin ja Trussin (2003) 
ajatuksia henkilöstöhallinnan ongelmakohdista ja ”horisontaalisen”, strategisen 
henkilöstöjohtamisen heikkouksista. Kunnissa on monenkirjavaa ajatusta siitä, mitä 
henkilöstövoimavaroilla tavoitellaan ja miten niitä tulisi käsitellä – yksi vahvasti esillä 
oleva linja liittyy tehostamiseen ja henkilöstön tuottavuuden lisäämiseen ja määrän 
vähentämiseen. Vähemmistönä on strateginen voimavaranäkökulma.

Toisaalta myös ”vertikaalisessa” mielessä (emt.) kunnat ovat polarisoituneita. Jos 
monissa kunnissa kuntastrategia on vielä mainostyyppinen, on useissa suuremmissa 
kunnissa kuntastrategia kiitettävän selkeä ja huomioi myös henkilöstön. Epävarmaksi 
kuitenkin jää, onko henkilöstöjohto ja esimies strategian takana ja onko sitä edes 
kommunikoitu riittävän selkeästi – henkilöstöstrategia saattaa olla täysin neutraali 
kuntastrategian suhteen.

Henkilöstöstrategian ”toimeenpanoulottuvuus” (emt.) on kuitenkin epäilemättä 
se kaikkein ongelmallisin läpi kunta-alan, mihin viittaavat ennen kaikkea henkilöstön 
kokemukset ”monimutkaisesta organisaatiosta” sekä kaikentyyppisestä uudistamisen 
etäisyydestä. Uudistusväsymyskin on yleistä.

”Paras-puitelain mukainen palvelujen kehittämistyö on ollut tuskallista ja hidasta. 
Monet entuudestaan toimivat palvelukokonaisuudet ovat hajonneet kunnan luotta-
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mushenkilöiden temmeltäessä omien tarkoitusperiensä ja henkilökohtaisten intressiensä 
perässä.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Kuntaliitoksen myötä byrokratia työpaikallamme on lisääntynyt merkittävästi! Asioi-
den hoito on tullut huomattavasti hitaammaksi ja kankeammaksi mitä se aikaisemmin 
oli. Maalaisjärjen käyttö on mahdotonta. Tilalle on tullut paperinmakuiset päätökset.” 
(Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Itse rakenneuudistus on toteutettu nopealla aikataululla ja ajattelematta lainkaan 
käytännön toteutusta ’kentällä’. Tämä on lisännyt töitä meillä, jotka ihmisiä hoidam-
me. Omaiset ovat myös esittäneet informaation puutteesta johtuen vastalauseitaan.   
Itse rakennemuutokseen ei ole yksikössäni juurikaan pyytämättä resurssoitu henkilö-
kuntaa.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Julkisen sektorin, erityisesti opetus- ja sosiaali +terveydenhuollon johtamiseen pitäisi 
kiinnittää paljon enemmän huomiota. Johtaminen on edelleen osittain 60-luvulta ja 
managemant by per...toteutuu vieläkin.” (Avovastaus, henkilöstökysely 2011.)

”Palvelualue-uudistuksessa tehokkuutta ja tehtävien päällekkäisyyksien karsimista 
korostettiin, mutta päätöksentekoa ja ohjaamista ei johdonmukaisesti kevennetty, 
päinvastoin. Organisaation konkreettiset palvelujen tuottajat (työntekijä-resurssit) 
eivät vahvistuneet, edelleen jää suhteetonta hierarkiaa ja lisää byrokratiaa.    Pal-
velualueiden kokoamisessa ei ollut riittävää käytännön tietoa/tarvetta/kysyntää/
toiminnallista hyötyä lähtökohtana, alueilla on keinotekoisia kokonaisuuksia, joiden 
tehokkuus on vaatimaton.    Toimivat hyvät käytänteet ja työntekijöiden osallistuminen 
uudistuksen valmistelussa olisi pitänyt huomioida ja käyttää hyödyksi.” (Avovastaus, 
henkilöstökysely 2011.)

”Uudistustilanteissa pahinta on epätietoisuus ja se, että poliitikot eivät saa päätöksiä 
tehtyä. Tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota!” (Avovastaus, henkilöstö-
kysely 2011.)

Kyselyn avovastauksia ovat tyypillisesti kirjoittaneet sellaiset henkilöstökyselyn vastaa-
jat, jotka ovat havainneet ongelmia ja haluavat sen myös terveisinä päättäjille lähettää. 
Reformin potentiaaleja tai hyvin menneitä asioita ei juurikaan nosteta esille, vaikka 
niitäkin kokemuksia epäilemättä on.

Henkilöstötutkimus alleviivaa sitä, että henkilöstöjohtaminen on mutkikkaiden 
haasteiden edessä riippumatta  rakenteellisesta uudistusvaiheesta, eikä edes perus-
voimavarojen seuranta saati sitten aktiivinen luovan potentiaalin esiin saaminen ole 
ongelmatonta muutostilanteessa. Kompleksisessa systeemissä toimijoita on enemmän 
mukana kuin aiemmin ja sen rajat ovat häilyviä (ks. Colbert 2004, 349–350). Tämä 
kompleksisuus kutsuu uudentyyppisiä hallintatapoja, joiden luja perusta on vertikaali-
sessa ja horisontaalisessa vuorovaikutuksessa, henkilöstön ja partnerien osallistumisessa, 
oppimisen edistämisessä laajassa mielessä sekä monimuotoisen arjen toimintakyvyn 
tukemisessa (vrt. emt., 353–354).
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Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen nousee tule-
vien uudistushankkeiden keskeiseksi välineeksi ja päämääräksi. Tällöin uudistuksen 
yhdistäminen työnteon tapojen muutoksiin tuottaa lisäarvoa. On huomattava, että 
niin kuntien yhteistoimintalaki, Paras-tyyppinen lainsäädäntö tai esimerkiksi kun-
taliitosselvityksetkään eivät pidä sisällään kunnan toimintakulttuurin arviointia tai 
selvitystehtävää, jollainen tulisi kiireellisesti ottaa huomioon uuden kuntauudistusten 
toteutuksessa. Toimintakulttuurin muutos henkilöstövoimavarojen strategisen hallin-
nan suuntaan on rakennemuutoksen rinnalla vääjäämätöntä jo pelkästään muuttuvien 
väestöllisten ja työvoiman saatavuuteen liittyvien kysymysten edessä.

Seuraava kyselyyn vastaajan sitaatti kiteyttää arkityön ja uudistuksen välisen pa-
radoksin, jossa uudistus nähdään lunastamattomana lupauksena, eli samanaikaisesti 
hyvänä ideana mutta huonosti toteutettuna toimintakulttuurin muutoksena.

”Kuntaliitoksessa helposti unohtuu viedä muutokset käytännön ruohonjuuritasolle 
’saattaen’ ja yhdistäen erilaisia käytäntöjä. Eli oletuksia siitä, että asiat hoituu ja 
yhdistyy itsekseen. Esim. esimiestyötä tulisi jo alkuvaiheessa sotkea, ettei jäätäisi kiinni 
vanhoihin omiin tapoihin, jolloin aitoa yhdistymistä ei ole tapahtunut.” (Avovastaus, 
henkilöstökysely 2011.)
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Liite 1. Henkilöstötutkimus 2011 -kyselylomake

Henkilöstötutkimus 2011  

12/83/2011 

A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä

 

Henkilöstötutkimus 2011  

12/83/2011 

A Taustakysymyksiä (kysymykset 19)
  

1. Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?

  

2. Mikä on äidinkielenne?

  

3. Millä kunnan/kuntayhtymän toimialalla työskentelette?

  

4. Minkä nimistä tehtävää hoidatte?

  

5. Onko palvelussuhteenne?

  

6. Onko työnne?

  

7. Mikä on sukupuolenne?

  

8. Mikä on syntymävuotenne?

  

9. Toimitteko esimiesasemassa?

  

B Työympäristö (kysymykset 1025)
  

10. Kuinka paljon Teillä on tällä hetkellä mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin 
työssänne?

  

11. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne kuvaavista väittämistä?

  

12. Saatteko yleensä tietoja työhönne kohdistuvista muutoksista?

  

13. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten valmiuksianne työssä?

  

14. Millaiset mahdollisuudet Teillä on työpaikassanne saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? 

  

15. Millaiset mahdollisuudet Teillä on osallistua oman työpaikkanne kehittämiseen?

  

16. Millaisena pidätte työtänne?

  

17. Miten työtahtinne on viime vuosina muuttunut?

  

18. Millaiseksi koette nykyisen työmääränne?

  

19. Oletteko ajatellut jäädä eläkkeelle ennen 63 ikävuotta tai ennen omaa ammatillista 
eläkeikäänne? 

  

20. Uskotteko jatkavanne työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikänne jälkeen?

  

21. Kuinka hyvin seuraavat kuvaukset sopivat nykyiseen työhönne? 

  

22. Kuinka usein työpaikassanne esiintyy seuraavanlaisia ristiriitoja? 

  

23. Kuinka hyvin seuraavat luonnehdinnat mielestänne kuvaavat sitä, miten työpaikassanne 
käsitellään ristiriitoja ja suhtaudutaan niihin? 

  

24. Mitä mieltä olette seuraavista, lähintä esimiestänne koskevista väittämistä?

  

25. Mitä mieltä olette seuraavista, omaa työpaikkaanne koskevista väittämistä?

  

C. Kunta ja palvelurakenneuudistus (kysymys 26, A, B ja C) 
  

26. Suomessa käynnissä olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoimintaalueita ja 
syventämällä yhteistyötä tai omaa palvelutoimintaa kehittämällä.
  

26 A) Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne?

  

26 B) Miten arvioitte seuraavien asioiden vaikuttaneen uudistukseen liittyvään 
päätöksentekoon kunnassanne?

  

26 C) Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Parasuudistuksesta oman kuntanne kannalta?

  

D Kysymyksiä kunnan toiminnasta ja taloudesta (kysymykset 27, 28 
ja 29)
Seuraavat kysymykset koskevat kotikuntanne asioita 

  

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on

  

28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä
pidätte seuraavia asioita?

  

29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa 
on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?

  

Lopuksi voitte esittää mielipiteenne kyselystä ja/tai siinä esitetyistä kysymyksistä

  

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
   

 suominmlkj

 ruotsinmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 Lasten päivähoitogfedc

 Perheneuvolagfedc

 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo)gfedc

 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti)gfedc

 Terveyskeskuksen vuodeosasto gfedc

 Kotipalvelugfedc

 Terveyskeskuksen lääkärivastaanottogfedc

 Äitiys ja lastenneuvolagfedc

 Kouluterveydenhuoltogfedc

 Kotisairaanhoitogfedc

 Esiopetusgfedc

 Peruskoulun luokat 1–6gfedc

 Peruskoulun luokat 7–9gfedc

 Lukiogfedc

 Ammatilliset oppilaitoksetgfedc

 Yleishallintogfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 vakinainennmlkj

 määräaikainen (ml. sijainen)nmlkj

 muu, mikä?   nmlkj

 kokoaikatyötänmlkj

 osaaikatyötänmlkj

 Miesnmlkj

 Nainennmlkj

 en toimi esimiesasemassanmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani ei ole alaisianmlkj

 kyllä, ja välittömillä alaisillani on alaisianmlkj

 kyllä, ja myös alaisteni alaisilla on alaisianmlkj

 
 erittäin 
paljon 

 melko 
paljon 

 jonkin 
verran 

 melko 
vähän 

 erittäin vähän 
tai ei lainkaan 

 

1. Siihen, mitä työtehtäviin 
kuuluu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Siihen, missä järjestyksessä
työ tehdään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työtahtiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Siihen, miten työ jaetaan 
ihmisten kesken nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Siihen, keiden kanssa 
työskentelee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Laite ja 
ohjelmistohankintoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikan tavoitteiden 
asetteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Koulutuksen sisältöihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Työpaikallamme on 
riittävästi työntekijöitä 
työtehtäviin nähden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työpaikallamme ihmisiin voi 
todella luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikallamme esiintyy 
juoruilua ja kateutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työpaikallamme välitetään 
avoimesti tietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikallamme miehet ja 
naiset ovat tasaarvoisia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työpaikkamme ilmapiiri on 
kannustava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikallamme työt ovat 
hyvin organisoituja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työpaikallamme 
suhtaudutaan muutoksiin 
myönteisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työpaikallamme arvostetaan
osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Omat etuni ja tavoitteeni 
ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kyllä, jo suunnitteluvaiheessanmlkj

 vähän ennen muutostanmlkj

 vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeennmlkj

 tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistäninmlkj

 työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksianinmlkj

 minulla on valmiuksia selviytyä vaativammistakin tehtävistänmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 hyvätnmlkj

 jonkinlaisetnmlkj

 heikotnmlkj

 
 erittäin 
kevyenä 

 melko 
kevyenä 

 en kevyenä enkä 
raskaana 

 melko 
raskaana 

 erittäin 
raskaana 

 

Ruumiillisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 kiristynyt huomattavastinmlkj

 kiristynyt jonkin verrannmlkj

 pysynyt ennallaannmlkj

 keventynyt jonkin verrannmlkj

 keventynyt huomattavastinmlkj

 jatkuvasti liian suurinmlkj

 melko usein liian suurinmlkj

 sopivanmlkj

 melko usein liian vähäinennmlkj

 jatkuvasti liian vähäinennmlkj

 en ole ajatellutnmlkj

 olen ajatellut joskusnmlkj

 olen ajatellut useinnmlkj

 olen jo jättänyt eläkehakemuksennmlkj

 erittäin varmastinmlkj

 melko varmastinmlkj

 tuskinnmlkj

 varmasti ennmlkj

 
 erittäin 
hyvin 

 melko 
hyvin 

 ei hyvin, mutta ei 
huonostikaan 

 melko 
huonosti 

 erittäin 
huonosti 

 

1. Työ on hyvin palkattua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Työssä on hyvät 
mahdollisuudet 
etenemiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työ on varma ja 
pysyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työympäristö on hyvä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työ on mielenkiintoista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Työ edellyttää, että 
opin uusia asioita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työ on kehittävää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Työssä on mahdollista 
työskennellä itsenäisesti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Työ on vaihtelevaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Työ on vastuullista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Työssä voi saavutta 
asettamiaan tavoitteita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Työssä voi käyttää 
omaa osaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 erittäin 
usein 

 melko 
usein 

 silloin 
tällöin 

 melko 
harvoin 

 erittäin 
harvoin tai ei 
lainkaan 

 

1. Kilpailuhenkeä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimiehen ja alaisen välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työmenetelmiä ja tehtävien 
suorittamistapaa koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Eri henkilöstöryhmien välisiä 
ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Vastuuta koskevia ristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Arvovaltaristiriitoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
ja/tai syrjintää nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Tiettyjen henkilöiden persoonasta 
ja/tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksista aiheutuvia ristiriitoja

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Ristiriitoja eri tehtävien 
tärkeydestä ja tavoitteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kuvaa 
erittäin 
hyvin 

 kuvaa 
melko 
hyvin 

 kuvaa 
jossain 
määrin 

 kuvaa 
melko 

huonosti 

 kuvaa 
erittäin 
huonosti 

 

1. Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan 
vaan ne ratkeavat itsestään, jos 
yleensä ovat ratketakseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Ristiriitoja vähätellään tai niitä 
"katsellaan sormien läpi" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Ristiriidat tukahdutetaan tai 
vältellään asioita, joista niitä voisi 
syntyä

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Ristiriitojen avointa esilletuloa 
rohkaistaan nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu 
siirretään työyhteisön yläpuolella 
oleville viranhaltijaesimiehille

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Ristiriitojen ilmaantuessa 
yritetään löytää niihin eri osapuolia 
tyydyttävä kompromissiratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Ristiriidoista keskustellaan 
työpaikalla avoimesti ja yritetään 
löytää niihin kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Ristiriitoihin etsitään 
asiantuntemukseen perustuva 
järkevä ratkaisu

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Henkilöstön edustajilla (esim. 
luottamusmiehellä) on tärkeä rooli 
ristiriitojen ratkaisussa

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa mieltä 

 ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 jokseenkin 
eri mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Esimieheni palkitsee hyvistä 
työsuorituksista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Esimieheni on innostava nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Esimieheni kertoo avoimesti 
kaikista työpaikan asioista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Esimieheni luottaa 
työntekijöihinsä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Esimieheni ei piittaa 
työntekijöiden tunteista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Esimieheni kannustaa 
työntekijöitä opiskelemaan ja 
kehittymään työssään

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Esimieheni jakaa järkevällä 
tavalla vastuuta 
työntekijöilleen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Esimieheni tukee ja 
rohkaisee minua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Esimieheni tuntee hyvin 
työtehtäväni nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Esimieheni arvostaa 
osaamistani nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Esimieheni toiminta 
rakentaa luottamusta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Esimieheni toimii 
oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Esimieheni kohtelee 
alaisiaan ystävällisesti ja 
huomaavaisesti

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Esimieheni kunnioittaa 
työntekijän oikeuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Esimieheeni voi luottaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 täysin 
samaa 
mieltä 

 melko 
samaa 
mieltä 

 en samaa 
enkä eri 
mieltä 

 melko 
eri 

mieltä 

 täysin 
eri 

mieltä 
 

1. Pidämme toisemme ajan tasalla 
työasioissa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Asenteemme on "Toimimme 
yhdessä" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Jokainen tuntee tulevansa 
ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Työyhteisön jäsenet toimivat 
yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työyhteisön jäsenet ottavat 
työssään huomioon muiden esittämät 
parannusehdotukset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

 jokseenkin 
samaa 
mieltä 

 ei 
samaa 
eikä eri
mieltä 

 jokseenkin
eri mieltä 

 täysin
eri 

mieltä 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Koen, että minulla on ollut 
riittävästi 
osallistumismahdollisuuksia 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Henkilöstön näkemykset on 
otettu suunnittelussa riittävästi 
huomioon 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Työpaikkamme henkilöstö on 
sitoutunut uudistuksen 
toimenpiteiden toteuttamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Kuntamme johto on 
kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
virkamiesjohtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Kunnan poliittinen johto on 
osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Työpaikkamme henkilöstö on 
luottanut riittävästi kunnan 
poliittiseen johtoon prosessin 
aikana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Uudistukseen liittyvä 
tiedottaminen kunnassamme on 
ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. Uudistuksen tavoitteet 
kunnassamme ovat selkeät ja 
tarkoituksenmukaiset

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Uudistuksen suunnitteluvaihe
kunnassamme on ollut riittävä 
luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Kunnassamme on ollut 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
uudistusta on viety eteenpäin

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

13. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
toiminnallisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Kunta ja 
palvelurakenneuudistusta on 
kunnassamme hyödynnetty 
rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

15. Kunta ja 
palvelurakenneuudistus on 
edistänyt palveluiden 
kehittämistä kunnassamme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 edistänyt 

merkittävästi 
 edistänyt
jonkin 
verran 

 ei 
vaikutusta 

 jarruttanut
jonkin 
verran 

 jarruttanut 
merkittävästi 

 en 
osaa 
sanoa 

 

1. Kuntalaisten 
mielipiteet 
uudistuksesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Aiempi kuntien 
välinen 
yhteistoiminta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Kunnan 
taloudellinen tilanne nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Paikallisen median
kannat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Naapurikuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. Muiden kuntien 
ratkaisut 
uudistuksen 
toteuttamisesta

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Kunnan 
luottamushenkilöiden
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. Kunnan 
viranhaltijoiden 
mielipiteet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
 kyllä   ei   en osaa 

sanoa 
 

1. Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden 
kannalta järkevinä nmlkj nmlkj nmlkj

2. Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä nmlkj nmlkj nmlkj

 1 samanmlkj  2 erinmlkj  

 
 1 Ei lainkaan
tärkeä 

 2   3   4   5 Erittäin 
tärkeä 

 

1 Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden 
mukaan (elämänkaariajattelu) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2 Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3 Lähipalvelujen turvaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4 Pienten palveluyksiköiden 
yhdistäminen/lakkauttaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5 Palvelusetelin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6 Suurempien palveluyksiköiden perustaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7 Tilaajatuottajamallin käyttöönotto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8 Sähköisen asioinnin kehittäminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 1 Erittäin huonostinmlkj

 2nmlkj

 3nmlkj

 4nmlkj

 5 Erittäin hyvinnmlkj

 Lähetä
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Liite 2. Vuosien 2009 ja 2011 henkilöstökyselyiden 
vastaajajoukon kuvaus

Kyselyotos muodostettiin 38:sta (vuonna 2009 40:stä) ARTTU-tutkimuskunnasta 
siten, että otoksen koko vaihteli 10 ja 50 prosentin välillä kunnittain. Suhteellisesti 
suurempi otoskoko paransi aineiston edustavuutta pienempien kuntien osalta. Kysely-
lomake lähetettiin 8878 vastaajalle (6214 vastaajalle vuonna 2009), joista 4618 (3710) 
palautti sen. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 52 (60). Seuraavassa taulukossa on 
esitetty keskeisten taustamuuttujien jakaumat.

    2011 (n = 4618) 2009 (n = 3710)
    Lkm %  Lkm %
Kuntakokoluokka:  
Alle 5000 as.   196 4  241 7 
5001–10000 as.   461 10  344 9
10001–20000 as.  808 18  612 16
20001–50000 as.  743 16  738 20
yli 50000 as.   2400 52  1775 48
Yht.    4608 100  3710 100

Tilastollinen kuntaryhmitys:
Kaupunkimaiset kunnat  3399 74  2393 64
Taajaan asutut kunnat  682 15  811 22
Maaseutumaiset kunnat  527 11  506 14
Yht.    4608 100  3710 100

Paras-luokitus:15

Kuntaliitoskunnat  2220 48  1450 39
Syvenevän yhteistyön kunnat 1016 22  488 13
Kaupunkiseutukunnat  - -  765 21
Muut kunnat   1372 30  1007 27
Yht.    4608 100  3710 100

Kunnan väestömuutos:
Voimakkaasti vähenevä  356 8
Vähenevä   485 11 
Stabiili    757 16
Kasvava    1544 33
Voimakkaasti kasvava  1466 32
Yht.    4608 100

15 Vuoden 2011 kyselyssä kategoriat kaupunkiseutukunnat ja muut kunnat yhdistettiin.
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    2011 (n=4618)  2009 (n=3710)
    Lkm %  Lkm %
Sukupuoli
Naisia    3942 85  3290 89
Miehiä    598 13  347 9
Puuttuva tieto   78 2  73 2
Yht.    4618 100  3710 100

Ikäluokka  
Max. 30 v.   240 5  220 6
31–40 v.   833 18  660 18
41–50 v.   1426 31  1188 32
51–60 v.   1662 36  1358 37
Yli 60 v.    315 7  236 6
Puuttuva tieto   142 3  48 1
Yht.    4618 100  3710 100

Äidinkieli    
Suomi    4024 87  3263 88
Ruotsi    523 11  376 10
Muu    29 1  18 1
Puuttuva tieto   42 1  53 1
Yht.    4618 100  3710 100

Asema
Esimies, jonka alaisten alaisilla
on alaisia   26 0,5  15 0,5
Esimies, jonka alaisilla on alaisia 70 1,5  43 1
Esimies, jolla on alaisia  457 10  291 8
Ei ole esimies   3996 86,5  3278 88,5
Puuttuva tieto   69 1,5  83 2
Yht.    4618 100  3710 100

Palvelussuhde
Vakinainen   4229 92  3352 90
Määräaikainen   287 6  291 8
Muu    47 1  39 1
Puuttuva tieto   55 1  28 1
Yht.    4618 100  3710 100

Koko-/osa-aikaisuus   
Kokoaikainen   4187 90,5  3381 91 
Osa-aikainen   360 8  291 8
Puuttuva tieto   71 1,5  38 1
Yht.    4618 100  3710 100
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    2011 (n=4618)  2009 (n=3710)
    Lkm %  Lkm %

Toiminto (voinut valita useita vaihtoehtoja) 
Sosiaali- ja terveystoimi  2716 54  2449 61
Lasten päivähoito  552 11  956 26
Perheneuvola   28 0,5  39 1
Vanhusten palveluasuminen 232 5  181 5
Vanhusten laitoshoito  300 6  353 10
Terveyskeskuksen vuodeosasto 317 6  304 8
Kotipalvelu   232 5  269 7
Terveyskeskuksen lääkärivast. 190 4  141 4
Äitiys- ja lastenneuvola  111 2  74 2
Kouluterveydenhuolto  73 1,5  53 1
Kotisairaanhoito   118 2  79 2

Muu sosiaali- ja terveystoimi16 563 11  - -
Sivistystoimi   1840 37  1334 33
Esiopetus   105 2  118 3
Peruskoulun luokat 1.–6.  824 17  591 16
Peruskoulun luokat 7. –9. 500 10  404 11
Lukio    194 4  149 4
Ammatilliset oppilaitokset 118 2  72 2
Muu sivistystoimi17  99 2  - -

Yleishallinto   286 6  -  -
Muut    155 3  236  6
 
Yht.    4997 100  3783 100

Vertailu 2009 ja 2011

Kyselyjen vastaajajoukon rakenne on hyvin samankaltainen vuosina 2009 ja 2011. 
Keskeisin eroavuus on yleishallinnon (6 %) mukaan tulo vuonna 2011. Luokka ”muut” 
sisältää vastaajia, joita ei ole voitu selkeästi sisällyttää määriteltyihin kategorioihin. 
Vuonna 2011 heidän osuutensa oli kolme prosenttia ja vuonna 2009 kuusi.

Vuonna 2011 muiden toimialojen vastaajat sisällytettiin aineiston käsittelyvaihees-
sa aiempaa tarkemmin kategorioihin ”muu sosiaali- ja terveystoimi”, johon kuuluvat 
muun muassa hammashuolto sekä ”muu sivistystoimi”, johon kuuluvat esimerkiksi 
erityisopetukseen kuuluvat tehtävät. Muilta osin toimialakategorioiden jakautuma 
on hyvin samankaltainen vuosina 2011 ja 2009 lukuun ottamatta lasten päivähoidon 
osuutta, joka oli 11 % vuonna 2009 ja 26 % vuonna 2009. 

16 Esimerkiksi suun terveydenhuolto, röntgen, kuntoutus, psykiatria, sairaalan muut tehtävät sekä 
vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaalityön ohjaajat, ”sosiaaliala” ja niin edelleen.

17 Esim. ammattikorkeakoulu, erityisopetus, sivistyspalvelut.
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Liite 3. Kysymyksen 26a vastausjakaumat

Suomessa käynnissä olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta toteutetaan kunnissa 
monin eri tavoin, muun muassa kuntaliitoksin, muodostamalla yhteistoiminta-alueita ja 
syventämällä yhteistyötä. Osassa kuntia keskitytään oman palvelutoiminnan kehittämi-
seen. Miten arvioitte uudistukseen liittyvää suunnitteluprosessia omassa kunnassanne? 
Suluissa vuoden 2009 jakaumat.
 Samaa  Eri En osaa 
 mieltä mieltä sanoa
1 Koen, että minulla on ollut riittävästi osallistumis- 
mahdollisuuksia uudistuksen suunnitteluun  
kunnassamme 10 (9) 49 (58) 15 (15)

2 Henkilöstön näkemykset on otettu  
suunnittelussa riittävästi huomioon 8 (8) 50 (60) 17 (14)

3 Työpaikkamme henkilöstö on sitoutunut  
uudistuksen toimenpiteiden toteuttamiseen 23 (30) 19 (24) 21 (18)

4 Kuntamme johto on kiinnittänyt riittävästi huomiota 
työpaikkojen sitouttamiseen uudistusprosessiin 10 (14) 33 (36) 23 (23)

5 Työpaikkamme henkilöstö on luottanut riittävästi 
kunnan virkamiesjohtoon prosessin aikana 12 (17) 30 (34) 24 (22)

6 Kunnan poliittinen johto on osallistunut riittävästi 
uudistuksen suunnitteluun kunnassamme 11 (15) 25 (29) 29 (27)

7 Työpaikkamme henkilöstö on luottanut riittävästi 
kunnan poliittiseen johtoon prosessin aikana 9 (13) 28 (33) 26 (25)

8 Uudistukseen liittyvä tiedottaminen kunnassamme 
on ollut riittävää henkilöstön näkökulmasta 14 (18) 40 (47) 17 (14)

9 Uudistukseen liittyvä tiedottaminen kunnassamme 
on ollut riittävää kuntalaisen näkökulmasta 11 (18) 37 (43) 20 (17)

10 Uudistuksen tavoitteet kunnassamme ovat  
selkeät ja tarkoituksenmukaiset 10 (16) 31 (34) 24 (22)

11 Uudistuksen suunnitteluvaihe kunnassamme on  
ollut riittävä luodakseen edellytyksiä onnistuneelle  
muutokselle 8 (13) 29 (35) 27 (25)

12 Kunnassamme on ollut konkreettisia toimenpiteitä, 
joilla uudistusta on viety eteenpäin 18 (25) 19 (21) 27 (25)

13 Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on kunnassamme  
hyödynnetty toiminnallisten ongelmien korjaamiseen 10 (12) 23 (27) 29 (29)

14 Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on kunnassamme 
hyödynnetty rakenteellisten ongelmien korjaamiseen 9 (12) 21 (25) 30 (31)

15 Kunta- ja palvelurakenneuudistus on edistänyt 
palveluiden kehittämistä kunnassamme 10 (13) 26 (33) 27 (26)
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K26 A_1: Koen, että minulla on ollut riittävästi osallistumismahdollisuuksia uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme18 

Lastenhoito  Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  2 % 3 % 1 % 1 %  9 % 2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  8 % 6 % 5 % 8 %  14 % 8 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  26 % 22 % 23 % 27 %  24 % 24 %

      Jokseenkin eri mieltä  18 % 19 % 22 % 19 %  22 % 19 %

      Täysin eri mieltä  34 % 35 % 40 % 29 %  28 % 33 %

      En osaa sanoa  13 % 15 % 10 % 16 %  3 % 13 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 2 % 3 %  6 % 2 %

Jokseenkin samaa mieltä  6 % 4 % 5 % 4 %  32 % 7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  21 % 22 % 17 % 28 %  19 % 23 %

Jokseenkin eri mieltä  19 % 23 % 22 % 21 %  9 % 20 %

Täysin eri mieltä  34 % 40 % 43 % 24 %  19 % 32 %

En osaa sanoa  20 % 11 % 11 % 20 %  15 % 16 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä     2 % 1 % 2 %  6 % 2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  5 % 9 % 5 % 6 %  11 % 7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  21 % 23 % 21 % 26 %  28 % 24 %

      Jokseenkin eri mieltä  18 % 18 % 17 % 16 %  11 % 16 %

      Täysin eri mieltä  31 % 33 % 39 % 27 %  31 % 31 %

      En osaa sanoa  25 % 15 % 18 % 23 %  13 % 20 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 2 %  8 % 2 %

Jokseenkin samaa mieltä  7 % 7 % 5 % 7 %  17 % 8 %

Ei samaa eikä eri mieltä  24 % 22 % 21 % 27 %  24 % 24 %

Jokseenkin eri mieltä  18 % 20 % 20 % 18 %  17 % 18 %

Täysin eri mieltä  33 % 36 % 40 % 27 %  27 % 33 %

En osaa sanoa  18 % 14 % 13 % 19 %  8 % 16 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
 

 

 

  

                                                 
18 Lasten hoito = lasten päivähoito, perheneuvola ja äitiys‐ tai lastenneuvola. Vanhustyö = vanhusten palveluasuminen, vanhusten 
laitoshoito,  kotipalvelu  tai  kotisairaanhoito.  Terveydenhuolto  =  terveyskeskuksen  vuodeosasto,  terveyskeskuksen 
lääkärinvastaanotto tai kouluterveydenhuolto. Koulutoimi = esiopetus, peruskoulun 1.‐6. luokat, peruskoulun 7.‐9. luokat, lukio tai 
ammatillinen koulutus. 
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26 A_2: Henkilöstön näkemykset on otettu suunnittelussa riittävästi huomioon 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 0 %  3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  10 % 7 % 4 % 7 %  12 %  8 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  23 % 20 % 17 % 27 %  25 %  23 %

      Jokseenkin eri mieltä  24 % 28 % 32 % 28 %  28 %  27 %

      Täysin eri mieltä  26 % 29 % 38 % 20 %  23 %  27 %

      En osaa sanoa  17 % 15 % 9 % 17 %  8 %  14 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 5 % 5 % 6 %  17 %  7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  18 % 19 % 15 % 25 %  25 %  20 %

Jokseenkin eri mieltä  24 % 25 % 30 % 24 %  21 %  25 %

Täysin eri mieltä  23 % 38 % 37 % 20 %  13 %  28 %

En osaa sanoa  26 % 12 % 13 % 25 %  19 %  19 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  4 % 7 % 5 % 5 %  11 %  6 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  23 % 22 % 19 % 24 %  27 %  22 %

      Jokseenkin eri mieltä  20 % 24 % 24 % 23 %  16 %  23 %

      Täysin eri mieltä  27 % 29 % 29 % 22 %  30 %  26 %

      En osaa sanoa  26 % 16 % 23 % 27 %  14 %  23 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  8 % 7 % 5 % 6 %  13 %  7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  22 % 20 % 17 % 26 %  25 %  22 %

Jokseenkin eri mieltä  23 % 26 % 29 % 25 %  24 %  25 %

Täysin eri mieltä  26 % 31 % 35 % 21 %  23 %  27 %

En osaa sanoa  22 % 15 % 14 % 22 %  12 %  18 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_2: Henkilöstön näkemykset on otettu suunnittelussa riittävästi huomioon 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 0 %  3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  10 % 7 % 4 % 7 %  12 %  8 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  23 % 20 % 17 % 27 %  25 %  23 %

      Jokseenkin eri mieltä  24 % 28 % 32 % 28 %  28 %  27 %

      Täysin eri mieltä  26 % 29 % 38 % 20 %  23 %  27 %

      En osaa sanoa  17 % 15 % 9 % 17 %  8 %  14 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 5 % 5 % 6 %  17 %  7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  18 % 19 % 15 % 25 %  25 %  20 %

Jokseenkin eri mieltä  24 % 25 % 30 % 24 %  21 %  25 %

Täysin eri mieltä  23 % 38 % 37 % 20 %  13 %  28 %

En osaa sanoa  26 % 12 % 13 % 25 %  19 %  19 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  4 % 7 % 5 % 5 %  11 %  6 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  23 % 22 % 19 % 24 %  27 %  22 %

      Jokseenkin eri mieltä  20 % 24 % 24 % 23 %  16 %  23 %

      Täysin eri mieltä  27 % 29 % 29 % 22 %  30 %  26 %

      En osaa sanoa  26 % 16 % 23 % 27 %  14 %  23 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  8 % 7 % 5 % 6 %  13 %  7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  22 % 20 % 17 % 26 %  25 %  22 %

Jokseenkin eri mieltä  23 % 26 % 29 % 25 %  24 %  25 %

Täysin eri mieltä  26 % 31 % 35 % 21 %  23 %  27 %

En osaa sanoa  22 % 15 % 14 % 22 %  12 %  18 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_3: Työpaikkamme henkilöstö on sitoutunut uudistuksen toimenpiteiden toteuttamiseen 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  4 % 2 % 4 % 2 %  8 %  3 %

      Jokseenkin samaa mieltä  29 % 26 % 24 % 24 %  34 %  26 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  30 % 28 % 34 % 33 %  26 %  32 %

      Jokseenkin eri mieltä  14 % 11 % 15 % 12 %  15 %  13 %

      Täysin eri mieltä  4 % 10 % 11 % 7 %  8 %  8 %

      En osaa sanoa  19 % 22 % 12 % 22 %  10 %  18 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 3 % 3 %  4 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  18 % 24 % 15 % 13 %  33 %  18 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 33 % 33 % 33 %  29 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  9 % 13 % 16 % 12 %  10 %  12 %

Täysin eri mieltä  9 % 8 % 8 % 8 %  2 %  7 %

En osaa sanoa  32 % 20 % 25 % 32 %  23 %  26 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 3 % 1 % 2 %  3 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  18 % 22 % 19 % 14 %  10 %  17 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 35 % 33 % 33 %  31 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  14 % 12 % 13 % 11 %  19 %  12 %

      Täysin eri mieltä  4 % 8 % 9 % 7 %  8 %  7 %

      En osaa sanoa  31 % 21 % 25 % 33 %  29 %  29 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  3 % 2 % 3 % 2 %  6 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  23 % 24 % 20 % 18 %  28 %  22 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 32 % 34 % 33 %  27 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  13 % 12 % 15 % 12 %  15 %  13 %

Täysin eri mieltä  5 % 9 % 10 % 7 %  7 %  8 %

En osaa sanoa  25 % 21 % 19 % 28 %  17 %  23 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_4: Kuntamme johto on kiinnittänyt riittävästi huomiota työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  2 % 2 % 1 % 1 %  6 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  12 % 9 % 8 % 11 %  20 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 33 % 28 % 33 %  27 %  30 %

      Jokseenkin eri mieltä  20 % 19 % 22 % 18 %  23 %  20 %

      Täysin eri mieltä  12 % 18 % 25 % 16 %  13 %  18 %

      En osaa sanoa  23 % 20 % 17 % 23 %  10 %  19 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 9 % 8 % 6 %  25 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 33 % 26 % 32 %  23 %  30 %

Jokseenkin eri mieltä  13 % 16 % 24 % 14 %  17 %  17 %

Täysin eri mieltä  13 % 17 % 21 % 15 %  4 %  16 %

En osaa sanoa  33 % 25 % 21 % 33 %  26 %  27 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 %    0 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 8 % 6 % 5 %  8 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  27 % 34 % 26 % 30 %  29 %  30 %

      Jokseenkin eri mieltä  19 % 15 % 18 % 16 %  21 %  17 %

      Täysin eri mieltä  11 % 13 % 21 % 14 %  15 %  15 %

      En osaa sanoa  36 % 28 % 29 % 35 %  26 %  32 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 % 1 %  5 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 9 % 7 % 8 %  18 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  30 % 33 % 27 % 32 %  27 %  30 %

Jokseenkin eri mieltä  18 % 17 % 21 % 17 %  21 %  18 %

Täysin eri mieltä  12 % 16 % 23 % 15 %  12 %  16 %

En osaa sanoa  29 % 24 % 22 % 29 %  17 %  25 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_4: Kuntamme johto on kiinnittänyt riittävästi huomiota työpaikkojen sitouttamiseen 
uudistusprosessiin 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  2 % 2 % 1 % 1 %  6 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  12 % 9 % 8 % 11 %  20 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 33 % 28 % 33 %  27 %  30 %

      Jokseenkin eri mieltä  20 % 19 % 22 % 18 %  23 %  20 %

      Täysin eri mieltä  12 % 18 % 25 % 16 %  13 %  18 %

      En osaa sanoa  23 % 20 % 17 % 23 %  10 %  19 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 9 % 8 % 6 %  25 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 33 % 26 % 32 %  23 %  30 %

Jokseenkin eri mieltä  13 % 16 % 24 % 14 %  17 %  17 %

Täysin eri mieltä  13 % 17 % 21 % 15 %  4 %  16 %

En osaa sanoa  33 % 25 % 21 % 33 %  26 %  27 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 %    0 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 8 % 6 % 5 %  8 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  27 % 34 % 26 % 30 %  29 %  30 %

      Jokseenkin eri mieltä  19 % 15 % 18 % 16 %  21 %  17 %

      Täysin eri mieltä  11 % 13 % 21 % 14 %  15 %  15 %

      En osaa sanoa  36 % 28 % 29 % 35 %  26 %  32 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 % 1 %  5 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 9 % 7 % 8 %  18 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  30 % 33 % 27 % 32 %  27 %  30 %

Jokseenkin eri mieltä  18 % 17 % 21 % 17 %  21 %  18 %

Täysin eri mieltä  12 % 16 % 23 % 15 %  12 %  16 %

En osaa sanoa  29 % 24 % 22 % 29 %  17 %  25 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_5: Työpaikkamme henkilöstö on luottanut riittävästi kunnan virkamiesjohtoon prosessin 
aikana 

Lastenhoito Vanhusten hoito Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  2 % 2 % 2 % 1 %  5 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  15 % 12 % 7 % 14 %  21 %  13 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 29 % 33 % 31 %  29 %  30 %

      Jokseenkin eri mieltä  20 % 19 % 25 % 19 %  21 %  21 %

      Täysin eri mieltä  11 % 14 % 18 % 12 %  12 %  14 %

      En osaa sanoa  22 % 24 % 16 % 24 %  11 %  20 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön 
kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 %  8 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  12 % 10 % 8 % 10 %  23 %  11 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 39 % 28 % 33 %  23 %  32 %

Jokseenkin eri mieltä  13 % 16 % 22 % 13 %  15 %  16 %

Täysin eri mieltä  10 % 13 % 20 % 11 %  2 %  13 %

En osaa sanoa  33 % 22 % 22 % 33 %  29 %  26 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  0 % 1 % 1 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  6 % 9 % 8 % 7 %  13 %  8 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  35 % 35 % 32 % 33 %  31 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  14 % 17 % 14 % 14 %  13 %  14 %

      Täysin eri mieltä  10 % 14 % 14 % 12 %  15 %  13 %

      En osaa sanoa  36 % 26 % 31 % 33 %  27 %  32 %

   Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  5 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  11 % 11 % 8 % 11 %  20 %  11 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 33 % 32 % 32 %  28 %  32 %

Jokseenkin eri mieltä  16 % 18 % 21 % 16 %  18 %  18 %

Täysin eri mieltä  10 % 14 % 17 % 12 %  11 %  13 %

En osaa sanoa  29 % 24 % 22 % 29 %  18 %  25 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_6: Kunnan poliittinen johto on osallistunut riittävästi uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

Lastenhoito 
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  0 % 2 % 2 % 1 %  6 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  13 % 10 % 7 % 11 %  24 %  12 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 31 % 34 % 36 %  33 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  18 % 13 % 15 % 14 %  14 %  15 %

      Täysin eri mieltä  10 % 14 % 18 % 9 %  8 %  12 %

      En osaa sanoa  28 % 30 % 25 % 29 %  15 %  27 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 2 %  8 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 7 % 8 % 9 %  19 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 38 % 27 % 32 %  21 %  32 %

Jokseenkin eri mieltä  14 % 14 % 16 % 12 %  17 %  14 %

Täysin eri mieltä  5 % 15 % 17 % 10 %  11 %  12 %

En osaa sanoa  42 % 26 % 31 % 36 %  25 %  31 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 %  3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  8 % 7 % 5 % 5 %  15 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 33 % 27 % 34 %  29 %  31 %

      Jokseenkin eri mieltä  14 % 14 % 14 % 11 %  16 %  13 %

      Täysin eri mieltä  8 % 15 % 15 % 10 %  8 %  11 %

      En osaa sanoa  40 % 31 % 39 % 40 %  29 %  37 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  0 % 1 % 1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  11 % 8 % 6 % 9 %  21 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 34 % 30 % 34 %  30 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  16 % 13 % 15 % 13 %  15 %  14 %

Täysin eri mieltä  8 % 14 % 17 % 9 %  8 %  12 %

En osaa sanoa  34 % 29 % 31 % 34 %  20 %  31 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_6: Kunnan poliittinen johto on osallistunut riittävästi uudistuksen suunnitteluun 
kunnassamme 

Lastenhoito 
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  0 % 2 % 2 % 1 %  6 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  13 % 10 % 7 % 11 %  24 %  12 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 31 % 34 % 36 %  33 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  18 % 13 % 15 % 14 %  14 %  15 %

      Täysin eri mieltä  10 % 14 % 18 % 9 %  8 %  12 %

      En osaa sanoa  28 % 30 % 25 % 29 %  15 %  27 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 2 %  8 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 7 % 8 % 9 %  19 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 38 % 27 % 32 %  21 %  32 %

Jokseenkin eri mieltä  14 % 14 % 16 % 12 %  17 %  14 %

Täysin eri mieltä  5 % 15 % 17 % 10 %  11 %  12 %

En osaa sanoa  42 % 26 % 31 % 36 %  25 %  31 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 %  3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  8 % 7 % 5 % 5 %  15 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 33 % 27 % 34 %  29 %  31 %

      Jokseenkin eri mieltä  14 % 14 % 14 % 11 %  16 %  13 %

      Täysin eri mieltä  8 % 15 % 15 % 10 %  8 %  11 %

      En osaa sanoa  40 % 31 % 39 % 40 %  29 %  37 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  0 % 1 % 1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  11 % 8 % 6 % 9 %  21 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 34 % 30 % 34 %  30 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  16 % 13 % 15 % 13 %  15 %  14 %

Täysin eri mieltä  8 % 14 % 17 % 9 %  8 %  12 %

En osaa sanoa  34 % 29 % 31 % 34 %  20 %  31 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_7: Työpaikkamme henkilöstö on luottanut riittävästi kunnan poliittiseen johtoon prosessin 
aikana 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  0 % 2 % 1 %    3 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  13 % 9 % 6 % 11 %  16 %  10 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  30 % 33 % 32 % 35 %  36 %  34 %

      Jokseenkin eri mieltä  21 % 14 % 20 % 16 %  19 %  18 %

      Täysin eri mieltä  10 % 17 % 20 % 11 %  12 %  14 %

      En osaa sanoa  27 % 25 % 22 % 27 %  14 %  24 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 %  0 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 7 % 4 % 6 %  21 %  8 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 39 % 27 % 34 %  23 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  18 % 14 % 20 % 13 %  21 %  16 %

Täysin eri mieltä  6 % 15 % 20 % 11 %  9 %  13 %

En osaa sanoa  34 % 26 % 29 % 35 %  26 %  29 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  0 % 1 % 0 %  2 %  0 %

      Jokseenkin samaa mieltä  9 % 5 % 8 % 7 %  13 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 34 % 31 % 31 %  27 %  31 %

      Jokseenkin eri mieltä  15 % 19 % 14 % 12 %  19 %  15 %

      Täysin eri mieltä  9 % 13 % 13 % 13 %  13 %  12 %

      En osaa sanoa  35 % 28 % 33 % 38 %  27 %  34 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  0 % 1 % 1 % 0 %  2 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  11 % 7 % 6 % 9 %  16 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 35 % 31 % 33 %  31 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  18 % 16 % 18 % 14 %  19 %  17 %

Täysin eri mieltä  9 % 15 % 18 % 12 %  12 %  13 %

En osaa sanoa  31 % 26 % 26 % 32 %  19 %  28 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_8: Uudistukseen liittyvä tiedottaminen kunnassamme on ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 2 % 1 %  6 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  18 % 14 % 12 % 15 %  31 %  16 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  26 % 28 % 24 % 28 %  20 %  25 %

      Jokseenkin eri mieltä  25 % 22 % 27 % 22 %  26 %  25 %

      Täysin eri mieltä  16 % 20 % 26 % 16 %  13 %  18 %

      En osaa sanoa  14 % 16 % 11 % 19 %  4 %  14 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 %  8 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  7 % 9 % 7 % 12 %  37 %  11 %

Ei samaa eikä eri mieltä  24 % 24 % 21 % 26 %  12 %  24 %

Jokseenkin eri mieltä  22 % 28 % 22 % 18 %  19 %  22 %

Täysin eri mieltä  20 % 23 % 34 % 19 %  10 %  23 %

En osaa sanoa  26 % 16 % 16 % 24 %  15 %  19 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 %       0 %

      Jokseenkin samaa mieltä  9 % 10 % 5 % 8 %  13 %  8 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  28 % 28 % 27 % 29 %  16 %  27 %

      Jokseenkin eri mieltä  17 % 26 % 18 % 19 %  27 %  20 %

      Täysin eri mieltä  20 % 17 % 27 % 18 %  23 %  20 %

      En osaa sanoa  25 % 19 % 23 % 26 %  21 %  24 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  5 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  13 % 11 % 9 % 12 %  28 %  13 %

Ei samaa eikä eri mieltä  26 % 27 % 24 % 28 %  18 %  26 %

Jokseenkin eri mieltä  22 % 25 % 23 % 21 %  25 %  23 %

Täysin eri mieltä  18 % 20 % 28 % 17 %  15 %  20 %

En osaa sanoa  20 % 17 % 16 % 22 %  10 %  18 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_8: Uudistukseen liittyvä tiedottaminen kunnassamme on ollut riittävää henkilöstön 
näkökulmasta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 2 % 1 %  6 %  2 %

      Jokseenkin samaa mieltä  18 % 14 % 12 % 15 %  31 %  16 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  26 % 28 % 24 % 28 %  20 %  25 %

      Jokseenkin eri mieltä  25 % 22 % 27 % 22 %  26 %  25 %

      Täysin eri mieltä  16 % 20 % 26 % 16 %  13 %  18 %

      En osaa sanoa  14 % 16 % 11 % 19 %  4 %  14 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 %  8 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  7 % 9 % 7 % 12 %  37 %  11 %

Ei samaa eikä eri mieltä  24 % 24 % 21 % 26 %  12 %  24 %

Jokseenkin eri mieltä  22 % 28 % 22 % 18 %  19 %  22 %

Täysin eri mieltä  20 % 23 % 34 % 19 %  10 %  23 %

En osaa sanoa  26 % 16 % 16 % 24 %  15 %  19 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 %       0 %

      Jokseenkin samaa mieltä  9 % 10 % 5 % 8 %  13 %  8 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  28 % 28 % 27 % 29 %  16 %  27 %

      Jokseenkin eri mieltä  17 % 26 % 18 % 19 %  27 %  20 %

      Täysin eri mieltä  20 % 17 % 27 % 18 %  23 %  20 %

      En osaa sanoa  25 % 19 % 23 % 26 %  21 %  24 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  5 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  13 % 11 % 9 % 12 %  28 %  13 %

Ei samaa eikä eri mieltä  26 % 27 % 24 % 28 %  18 %  26 %

Jokseenkin eri mieltä  22 % 25 % 23 % 21 %  25 %  23 %

Täysin eri mieltä  18 % 20 % 28 % 17 %  15 %  20 %

En osaa sanoa  20 % 17 % 16 % 22 %  10 %  18 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_9: Uudistukseen liittyvä tiedottaminen kunnassamme on ollut riittävää kuntalaisen 
näkökulmasta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 2 % 1 %  4 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  15 % 12 % 9 % 12 %  27 %  13 %
      Ei samaa eikä eri mieltä  25 % 33 % 27 % 30 %  29 %  28 %

      Jokseenkin eri mieltä  25 % 21 % 25 % 20 %  23 %  24 %

      Täysin eri mieltä  17 % 17 % 23 % 17 %  10 %  17 %

      En osaa sanoa  16 % 17 % 15 % 20 %  7 %  16 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  3 % 5 % 8 % 9 %  19 %  8 %

Ei samaa eikä eri mieltä  31 % 29 % 20 % 30 %  23 %  28 %

Jokseenkin eri mieltä  17 % 22 % 24 % 14 %  28 %  20 %

Täysin eri mieltä  16 % 26 % 30 % 16 %  9 %  21 %

En osaa sanoa  31 % 18 % 17 % 29 %  15 %  23 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Täysin samaa mieltä  0 % 1 % 1 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  10 % 6 % 5 % 5 %  11 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  29 % 33 % 28 % 31 %  18 %  30 %

      Jokseenkin eri mieltä  19 % 22 % 18 % 17 %  30 %  19 %

      Täysin eri mieltä  15 % 17 % 18 % 16 %  18 %  17 %

      En osaa sanoa  27 % 22 % 30 % 31 %  22 %  28 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  11 % 8 % 8 % 9 %  22 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  28 % 32 % 26 % 30 %  25 %  29 %

Jokseenkin eri mieltä  21 % 21 % 23 % 18 %  26 %  21 %

Täysin eri mieltä  16 % 19 % 23 % 17 %  12 %  18 %

En osaa sanoa  23 % 19 % 20 % 25 %  12 %  21 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_10: Uudistuksen tavoitteet kunnassamme ovat selkeät ja tarkoituksenmukaiset 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 2 % 1 %  5 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  12 % 10 % 10 % 9 %  18 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  35 % 31 % 31 % 32 %  35 %  32 %

      Jokseenkin eri mieltä  19 % 21 % 22 % 19 %  24 %  22 %

      Täysin eri mieltä  12 % 14 % 18 % 16 %  9 %  15 %

      En osaa sanoa  21 % 24 % 18 % 24 %  9 %  20 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 0 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 6 % 8 % 8 %  28 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  35 % 34 % 24 % 33 %  15 %  31 %

Jokseenkin eri mieltä  12 % 20 % 18 % 13 %  21 %  16 %

Täysin eri mieltä  6 % 18 % 23 % 14 %  9 %  16 %

En osaa sanoa  35 % 22 % 26 % 33 %  21 %  28 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 %     1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 11 % 5 % 4 %  13 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  30 % 32 % 33 % 33 %  26 %  32 %

      Jokseenkin eri mieltä  17 % 19 % 14 % 14 %  21 %  16 %

      Täysin eri mieltä  9 % 10 % 12 % 12 %  13 %  11 %

      En osaa sanoa  37 % 28 % 34 % 37 %  27 %  34 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 9 % 8 % 7 %  19 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 32 % 30 % 32 %  29 %  32 %

Jokseenkin eri mieltä  17 % 20 % 19 % 16 %  23 %  19 %

Täysin eri mieltä  10 % 13 % 17 % 14 %  10 %  14 %

En osaa sanoa  29 % 25 % 25 % 30 %  16 %  26 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_10: Uudistuksen tavoitteet kunnassamme ovat selkeät ja tarkoituksenmukaiset 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 2 % 1 %  5 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  12 % 10 % 10 % 9 %  18 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  35 % 31 % 31 % 32 %  35 %  32 %

      Jokseenkin eri mieltä  19 % 21 % 22 % 19 %  24 %  22 %

      Täysin eri mieltä  12 % 14 % 18 % 16 %  9 %  15 %

      En osaa sanoa  21 % 24 % 18 % 24 %  9 %  20 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 0 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 6 % 8 % 8 %  28 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  35 % 34 % 24 % 33 %  15 %  31 %

Jokseenkin eri mieltä  12 % 20 % 18 % 13 %  21 %  16 %

Täysin eri mieltä  6 % 18 % 23 % 14 %  9 %  16 %

En osaa sanoa  35 % 22 % 26 % 33 %  21 %  28 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 0 %     1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 11 % 5 % 4 %  13 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  30 % 32 % 33 % 33 %  26 %  32 %

      Jokseenkin eri mieltä  17 % 19 % 14 % 14 %  21 %  16 %

      Täysin eri mieltä  9 % 10 % 12 % 12 %  13 %  11 %

      En osaa sanoa  37 % 28 % 34 % 37 %  27 %  34 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 9 % 8 % 7 %  19 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 32 % 30 % 32 %  29 %  32 %

Jokseenkin eri mieltä  17 % 20 % 19 % 16 %  23 %  19 %

Täysin eri mieltä  10 % 13 % 17 % 14 %  10 %  14 %

En osaa sanoa  29 % 25 % 25 % 30 %  16 %  26 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
   

100 
 

26 A_11: Uudistuksen suunnitteluvaihe kunnassamme on ollut riittävä luodakseen edellytyksiä 
onnistuneelle muutokselle  

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  2 % 2 % 1 % 1 %  5 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  10 % 6 % 5 % 9 %  20 %  9 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 33 % 32 % 33 %  37 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  19 % 20 % 21 % 19 %  16 %  20 %

      Täysin eri mieltä  10 % 13 % 19 % 12 %  12 %  14 %

      En osaa sanoa  26 % 27 % 22 % 27 %  10 %  23 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 0 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  8 % 5 % 4 % 8 %  19 %  7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 35 % 25 % 32 %  23 %  31 %

Jokseenkin eri mieltä  10 % 21 % 20 % 12 %  17 %  16 %

Täysin eri mieltä  12 % 15 % 19 % 11 %  11 %  15 %

En osaa sanoa  36 % 23 % 32 % 37 %  26 %  30 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  0 % 1 %    2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  6 % 7 % 4 % 4 %  14 %  6 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 40 % 31 % 33 %  27 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  13 % 14 % 15 % 15 %  18 %  14 %

      Täysin eri mieltä  9 % 11 % 11 % 10 %  13 %  11 %

      En osaa sanoa  39 % 28 % 38 % 38 %  27 %  36 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 0 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  8 % 6 % 5 % 7 %  19 %  7 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 36 % 30 % 33 %  32 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  15 % 18 % 19 % 16 %  17 %  18 %

Täysin eri mieltä  10 % 13 % 17 % 11 %  12 %  13 %

En osaa sanoa  32 % 26 % 29 % 32 %  18 %  29 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
   



122

ACTA

101 
 

26 A_12: Kunnassamme on ollut konkreettisia toimenpiteitä, joilla uudistusta on viety eteenpäin  

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 2 %  13 %  3 %

      Jokseenkin samaa mieltä  24 % 16 % 17 % 20 %  33 %  21 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 32 % 34 % 35 %  33 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  12 % 15 % 15 % 11 %  6 %  13 %

      Täysin eri mieltä  8 % 7 % 12 % 6 %  4 %  7 %

      En osaa sanoa  23 % 28 % 21 % 27 %  13 %  23 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 2 % 1 % 2 %  9 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  13 % 14 % 10 % 18 %  38 %  16 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 36 % 33 % 32 %  15 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  9 % 17 % 12 % 8 %  8 %  11 %

Täysin eri mieltä  9 % 9 % 14 % 7 %  6 %  9 %

En osaa sanoa  36 % 23 % 31 % 34 %  25 %  29 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  8 % 13 % 13 % 10 %  16 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 38 % 30 % 33 %  31 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  12 % 10 % 13 % 11 %  13 %  11 %

      Täysin eri mieltä  7 % 7 % 8 % 7 %  10 %  7 %

      En osaa sanoa  41 % 30 % 35 % 38 %  29 %  36 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 2 %  9 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  16 % 15 % 14 % 16 %  30 %  17 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 35 % 32 % 33 %  29 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  11 % 14 % 14 % 10 %  8 %  12 %

Täysin eri mieltä  8 % 7 % 11 % 6 %  6 %  8 %

En osaa sanoa  31 % 28 % 27 % 32 %  19 %  28 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_12: Kunnassamme on ollut konkreettisia toimenpiteitä, joilla uudistusta on viety eteenpäin  

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 2 %  13 %  3 %

      Jokseenkin samaa mieltä  24 % 16 % 17 % 20 %  33 %  21 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 32 % 34 % 35 %  33 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  12 % 15 % 15 % 11 %  6 %  13 %

      Täysin eri mieltä  8 % 7 % 12 % 6 %  4 %  7 %

      En osaa sanoa  23 % 28 % 21 % 27 %  13 %  23 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 2 % 1 % 2 %  9 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  13 % 14 % 10 % 18 %  38 %  16 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 36 % 33 % 32 %  15 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  9 % 17 % 12 % 8 %  8 %  11 %

Täysin eri mieltä  9 % 9 % 14 % 7 %  6 %  9 %

En osaa sanoa  36 % 23 % 31 % 34 %  25 %  29 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  8 % 13 % 13 % 10 %  16 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 38 % 30 % 33 %  31 %  33 %

      Jokseenkin eri mieltä  12 % 10 % 13 % 11 %  13 %  11 %

      Täysin eri mieltä  7 % 7 % 8 % 7 %  10 %  7 %

      En osaa sanoa  41 % 30 % 35 % 38 %  29 %  36 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 2 % 1 % 2 %  9 %  2 %

Jokseenkin samaa mieltä  16 % 15 % 14 % 16 %  30 %  17 %

Ei samaa eikä eri mieltä  33 % 35 % 32 % 33 %  29 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  11 % 14 % 14 % 10 %  8 %  12 %

Täysin eri mieltä  8 % 7 % 11 % 6 %  6 %  8 %

En osaa sanoa  31 % 28 % 27 % 32 %  19 %  28 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_13: Kunta‐ ja palvelurakenneuudistusta on kunnassamme hyödynnetty toiminnallisten 
ongelmien korjaamiseen 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 2 % 1 %  6 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  13 % 9 % 7 % 9 %  27 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  35 % 36 % 33 % 35 %  41 %  36 %

      Jokseenkin eri mieltä  17 % 12 % 19 % 15 %  8 %  16 %

      Täysin eri mieltä  10 % 11 % 14 % 11 %  7 %  11 %

      En osaa sanoa  24 % 31 % 26 % 30 %  12 %  26 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 % 0 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  8 % 10 % 7 % 7 %  21 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  36 % 34 % 27 % 33 %  27 %  33 %

Jokseenkin eri mieltä  10 % 14 % 17 % 9 %  17 %  13 %

Täysin eri mieltä  4 % 12 % 15 % 10 %  8 %  11 %

En osaa sanoa  40 % 30 % 33 % 41 %  23 %  34 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 0 %     1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 10 % 7 % 3 %  10 %  6 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  37 % 38 % 34 % 36 %  34 %  36 %

      Jokseenkin eri mieltä  10 % 11 % 11 % 11 %  15 %  11 %

      Täysin eri mieltä  7 % 8 % 10 % 7 %  10 %  8 %

      En osaa sanoa  39 % 33 % 37 % 43 %  31 %  38 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 0 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 10 % 7 % 7 %  22 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  36 % 36 % 32 % 35 %  37 %  35 %

Jokseenkin eri mieltä  14 % 12 % 16 % 13 %  11 %  13 %

Täysin eri mieltä  8 % 10 % 13 % 9 %  8 %  10 %

En osaa sanoa  32 % 32 % 31 % 36 %  19 %  31 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_14: Kunta‐ ja palvelurakenneuudistusta on kunnassamme hyödynnetty rakenteellisten 
ongelmien korjaamiseen 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 2 % 1 %  8 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  12 % 7 % 6 % 11 %  22 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  37 % 39 % 34 % 36 %  40 %  37 %

      Jokseenkin eri mieltä  15 % 12 % 19 % 13 %  7 %  14 %

      Täysin eri mieltä  9 % 10 % 14 % 10 %  5 %  10 %

      En osaa sanoa  26 % 32 % 27 % 30 %  19 %  27 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  7 % 8 % 4 % 6 %  19 %  8 %

Ei samaa eikä eri mieltä  36 % 38 % 29 % 33 %  27 %  34 %

Jokseenkin eri mieltä  10 % 14 % 17 % 8 %  14 %  12 %

Täysin eri mieltä  4 % 9 % 17 % 9 %  8 %  10 %

En osaa sanoa  42 % 29 % 32 % 42 %  27 %  34 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 %       0 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 8 % 7 % 4 %  8 %  6 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 39 % 35 % 35 %  37 %  36 %

      Jokseenkin eri mieltä  13 % 12 % 8 % 11 %  15 %  11 %

      Täysin eri mieltä  4 % 8 % 8 % 7 %  8 %  7 %

      En osaa sanoa  43 % 32 % 41 % 44 %  32 %  40 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 0 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 7 % 6 % 8 %  18 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  36 % 39 % 33 % 35 %  36 %  36 %

Jokseenkin eri mieltä  14 % 12 % 15 % 11 %  10 %  13 %

Täysin eri mieltä  6 % 9 % 13 % 9 %  6 %  9 %

En osaa sanoa  34 % 31 % 32 % 37 %  24 %  32 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_14: Kunta‐ ja palvelurakenneuudistusta on kunnassamme hyödynnetty rakenteellisten 
ongelmien korjaamiseen 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 2 % 1 %  8 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  12 % 7 % 6 % 11 %  22 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  37 % 39 % 34 % 36 %  40 %  37 %

      Jokseenkin eri mieltä  15 % 12 % 19 % 13 %  7 %  14 %

      Täysin eri mieltä  9 % 10 % 14 % 10 %  5 %  10 %

      En osaa sanoa  26 % 32 % 27 % 30 %  19 %  27 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 1 % 1 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  7 % 8 % 4 % 6 %  19 %  8 %

Ei samaa eikä eri mieltä  36 % 38 % 29 % 33 %  27 %  34 %

Jokseenkin eri mieltä  10 % 14 % 17 % 8 %  14 %  12 %

Täysin eri mieltä  4 % 9 % 17 % 9 %  8 %  10 %

En osaa sanoa  42 % 29 % 32 % 42 %  27 %  34 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 %       0 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 8 % 7 % 4 %  8 %  6 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 39 % 35 % 35 %  37 %  36 %

      Jokseenkin eri mieltä  13 % 12 % 8 % 11 %  15 %  11 %

      Täysin eri mieltä  4 % 8 % 8 % 7 %  8 %  7 %

      En osaa sanoa  43 % 32 % 41 % 44 %  32 %  40 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 0 %  6 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 7 % 6 % 8 %  18 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  36 % 39 % 33 % 35 %  36 %  36 %

Jokseenkin eri mieltä  14 % 12 % 15 % 11 %  10 %  13 %

Täysin eri mieltä  6 % 9 % 13 % 9 %  6 %  9 %

En osaa sanoa  34 % 31 % 32 % 37 %  24 %  32 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 A_15: Kunta‐ ja palvelurakenneuudistus on edistänyt palveluiden kehittämistä kunnassamme 

Lastenhoito Vanhusten hoito  Terveydenhuolto  Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Täysin samaa mieltä  2 % 1 % 2 % 1 %  4 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  13 % 11 % 6 % 8 %  26 %  11 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 32 % 35 % 35 %  37 %  34 %

      Jokseenkin eri mieltä  15 % 15 % 19 % 15 %  12 %  16 %

      Täysin eri mieltä  12 % 16 % 18 % 15 %  5 %  14 %

      En osaa sanoa  24 % 26 % 21 % 27 %  16 %  23 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  9 % 9 % 8 % 7 %  21 %  9 %

Ei samaa eikä eri mieltä  38 % 35 % 29 % 29 %  25 %  31 %

Jokseenkin eri mieltä  9 % 17 % 18 % 13 %  17 %  15 %

Täysin eri mieltä  9 % 15 % 19 % 11 %  11 %  14 %

En osaa sanoa  35 % 24 % 26 % 39 %  23 %  30 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 1 % 0 %  2 %  1 %

      Jokseenkin samaa mieltä  7 % 13 % 8 % 4 %  7 %  7 %

      Ei samaa eikä eri mieltä  32 % 35 % 35 % 37 %  31 %  35 %

      Jokseenkin eri mieltä  14 % 12 % 9 % 11 %  21 %  12 %

      Täysin eri mieltä  9 % 10 % 8 % 9 %  8 %  9 %

      En osaa sanoa  38 % 29 % 39 % 39 %  31 %  36 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Täysin samaa mieltä  1 % 1 % 2 % 1 %  4 %  1 %

Jokseenkin samaa mieltä  10 % 11 % 7 % 7 %  20 %  10 %

Ei samaa eikä eri mieltä  34 % 34 % 33 % 34 %  33 %  34 %

Jokseenkin eri mieltä  14 % 14 % 16 % 13 %  15 %  14 %

Täysin eri mieltä  10 % 14 % 15 % 12 %  7 %  13 %

En osaa sanoa  31 % 26 % 27 % 33 %  21 %  29 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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Liite 4.  
ARTTU-henkilöstökyselyn 2011 kysymyksen 26b vastausjakaumat Paras-kuntaluokittain ja 
toimintoluokittain. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen vaikuttavat tekijät (N=4618.)19 
 
26 B_1: Kuntalaisten mielipiteet uudistuksesta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Edistänyt merkittävästi  1 %    0 % 0 %  1 %  0 %

      Edistänyt jonkin verran  14 % 16 % 8 % 14 %  26 %  14 %

      Ei vaikutusta  47 % 41 % 51 % 39 %  39 %  43 %

      Jarruttanut jonkin verran  6 % 8 % 9 % 10 %  14 %  10 %

      Jarruttanut merkittävästi  1 % 1 % 2 % 1 %  1 %  2 %

      En osaa sanoa  30 % 33 % 30 % 36 %  19 %  31 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Edistänyt merkittävästi  2 % 1 % 1 %  2 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  13 % 15 % 10 % 11 %  12 %  11 %

Ei vaikutusta  28 % 32 % 43 % 29 %  39 %  33 %

Jarruttanut jonkin verran  5 % 14 % 6 % 8 %  14 %  10 %

Jarruttanut merkittävästi  3 % 3 % 6 % 4 %  2 %  4 %

En osaa sanoa  50 % 35 % 35 % 48 %  33 %  41 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Edistänyt merkittävästi  1 % 1 %       0 %

      Edistänyt jonkin verran  11 % 14 % 11 % 10 %  12 %  12 %

      Ei vaikutusta  27 % 35 % 30 % 30 %  46 %  31 %

      Jarruttanut jonkin verran  7 % 7 % 4 % 7 %  5 %  6 %

      Jarruttanut merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %     1 %

      En osaa sanoa  54 % 42 % 53 % 52 %  38 %  50 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 0 % 0 %  1 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  13 % 15 % 9 % 12 %  20 %  13 %

Ei vaikutusta  37 % 37 % 43 % 34 %  41 %  37 %

Jarruttanut jonkin verran  6 % 9 % 7 % 9 %  12 %  9 %

Jarruttanut merkittävästi  1 % 2 % 2 % 2 %  1 %  2 %

En osaa sanoa  42 % 37 % 38 % 43 %  26 %  39 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
 

   

                                                 
19 Lasten hoito = lasten päivähoito, perheneuvola ja äitiys‐ tai lastenneuvola. Vanhustyö = vanhusten palveluasuminen, vanhusten 
laitoshoito,  kotipalvelu  tai  kotisairaanhoito.  Terveydenhuolto  =  terveyskeskuksen  vuodeosasto,  terveyskeskuksen 
lääkärinvastaanotto tai kouluterveydenhuolto. Koulutoimi = esiopetus, peruskoulun 1.‐6. luokat, peruskoulun 7.‐9. luokat, lukio tai 
ammatillinen koulutus. 
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26 B_2: Aiempi kuntien välinen yhteistoiminta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Edistänyt merkittävästi  4 % 1 % 2 % 2 %  12 %  3 %

      Edistänyt jonkin verran  29 % 29 % 29 % 33 %  39 %  31 %

      Ei vaikutusta  29 % 24 % 26 % 19 %  12 %  22 %

      Jarruttanut jonkin verran  5 % 7 % 7 % 7 %  12 %  8 %

      Jarruttanut merkittävästi  0 % 1 % 2 % 1 %  3 %  2 %

      En osaa sanoa  33 % 37 % 33 % 39 %  22 %  34 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Edistänyt merkittävästi  3 % 2 % 1 % 1 %  8 %  2 %

Edistänyt jonkin verran  25 % 30 % 18 % 21 %  35 %  25 %

Ei vaikutusta  16 % 18 % 24 % 18 %  10 %  18 %

Jarruttanut jonkin verran  6 % 9 % 10 % 6 %  8 %  9 %

Jarruttanut merkittävästi  3 % 3 % 3 % 2 %  8 %  3 %

En osaa sanoa  47 % 38 % 44 % 51 %  33 %  44 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Edistänyt merkittävästi  2 % 2 % 1 %  2 %  1 %

      Edistänyt jonkin verran  17 % 18 % 15 % 16 %  22 %  16 %

      Ei vaikutusta  21 % 24 % 21 % 21 %  25 %  22 %

      Jarruttanut jonkin verran  5 % 5 % 6 % 4 %  15 %  5 %

      Jarruttanut merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %  3 %  1 %

      En osaa sanoa  57 % 50 % 56 % 57 %  33 %  54 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  3 % 2 % 2 % 1 %  9 %  2 %

Edistänyt jonkin verran  24 % 26 % 23 % 25 %  34 %  25 %

Ei vaikutusta  24 % 22 % 24 % 19 %  15 %  21 %

Jarruttanut jonkin verran  5 % 7 % 7 % 6 %  12 %  7 %

Jarruttanut merkittävästi  1 % 2 % 2 % 1 %  4 %  2 %

En osaa sanoa  44 % 42 % 42 % 47 %  27 %  42 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 B_3: Kunnan taloudellinen tilanne 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Edistänyt merkittävästi  4 % 4 % 7 % 8 %  21 %  7 %

      Edistänyt jonkin verran  19 % 21 % 18 % 19 %  25 %  20 %

      Ei vaikutusta  15 % 18 % 19 % 13 %  15 %  15 %

      Jarruttanut jonkin verran  18 % 17 % 15 % 18 %  17 %  17 %

      Jarruttanut merkittävästi  11 % 7 % 11 % 9 %  5 %  9 %

      En osaa sanoa  33 % 34 % 29 % 33 %  17 %  31 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Edistänyt merkittävästi  4 % 2 % 1 % 3 %  8 %  3 %

Edistänyt jonkin verran  17 % 25 % 17 % 21 %  29 %  22 %

Ei vaikutusta  12 % 14 % 17 % 13 %  21 %  15 %

Jarruttanut jonkin verran  15 % 14 % 15 % 13 %  10 %  13 %

Jarruttanut merkittävästi  3 % 7 % 9 % 7 %  2 %  7 %

En osaa sanoa  50 % 38 % 41 % 44 %  31 %  41 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Edistänyt merkittävästi  3 % 1 % 1 % 3 %     2 %

      Edistänyt jonkin verran  13 % 14 % 15 % 13 %  20 %  14 %

      Ei vaikutusta  16 % 16 % 15 % 9 %  28 %  14 %

      Jarruttanut jonkin verran  9 % 19 % 13 % 17 %  13 %  15 %

      Jarruttanut merkittävästi  10 % 8 % 8 % 6 %  7 %  7 %

      En osaa sanoa  49 % 42 % 48 % 52 %  33 %  48 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  4 % 2 % 4 % 5 %  13 %  5 %

Edistänyt jonkin verran  17 % 20 % 17 % 17 %  25 %  19 %

Ei vaikutusta  15 % 16 % 17 % 12 %  19 %  15 %

Jarruttanut jonkin verran  15 % 17 % 15 % 17 %  15 %  16 %

Jarruttanut merkittävästi  9 % 7 % 9 % 8 %  5 %  8 %

En osaa sanoa  41 % 38 % 38 % 41 %  24 %  38 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 B_4: Paikallisen median kannat  

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %  3 %  1 %

      Edistänyt jonkin verran  15 % 13 % 13 % 18 %  22 %  17 %

      Ei vaikutusta  33 % 30 % 33 % 27 %  31 %  30 %

      Jarruttanut jonkin verran  9 % 7 % 9 % 8 %  15 %  9 %

      Jarruttanut merkittävästi  0 % 1 % 2 % 2 %  1 %  1 %

      En osaa sanoa  43 % 49 % 42 % 44 %  28 %  42 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Edistänyt merkittävästi  2 % 1 % 1 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  10 % 11 % 10 % 12 %  12 %  12 %

Ei vaikutusta  17 % 28 % 30 % 25 %  39 %  27 %

Jarruttanut jonkin verran  12 % 11 % 10 % 7 %  2 %  9 %

Jarruttanut merkittävästi  3 % 3 % 5 % 3 %  12 %  4 %

En osaa sanoa  56 % 47 % 47 % 51 %  37 %  47 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Edistänyt merkittävästi  0 % 1 % 1 %     0 %

      Edistänyt jonkin verran  11 % 13 % 12 % 9 %  13 %  11 %

      Ei vaikutusta  24 % 26 % 22 % 27 %  40 %  26 %

      Jarruttanut jonkin verran  5 % 8 % 6 % 5 %  5 %  6 %

      Jarruttanut merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %  2 %  1 %

      En osaa sanoa  60 % 51 % 59 % 58 %  40 %  56 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %  2 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  13 % 12 % 12 % 14 %  18 %  14 %

Ei vaikutusta  27 % 28 % 29 % 27 %  35 %  28 %

Jarruttanut jonkin verran  8 % 8 % 8 % 7 %  10 %  8 %

Jarruttanut merkittävästi  1 % 2 % 2 % 2 %  4 %  2 %

En osaa sanoa  51 % 49 % 48 % 50 %  32 %  47 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 B_5: Naapurikuntien ratkaisut uudistuksen toteuttamisesta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Edistänyt merkittävästi  2 % 0 % 2 % 1 %  2 %  2 %

      Edistänyt jonkin verran  20 % 18 % 16 % 15 %  27 %  18 %

      Ei vaikutusta  30 % 24 % 28 % 26 %  31 %  27 %

      Jarruttanut jonkin verran  6 % 9 % 9 % 11 %  13 %  9 %

      Jarruttanut merkittävästi  2 % 0 % 3 % 2 %  2 %  2 %

      En osaa sanoa  42 % 49 % 42 % 46 %  25 %  43 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Edistänyt merkittävästi  2 % 2 % 1 % 1 %  8 %  2 %

Edistänyt jonkin verran  16 % 19 % 14 % 16 %  23 %  17 %

Ei vaikutusta  9 % 22 % 17 % 15 %  12 %  16 %

Jarruttanut jonkin verran  10 % 9 % 14 % 10 %  15 %  12 %

Jarruttanut merkittävästi  7 % 8 % 12 % 8 %  6 %  9 %

En osaa sanoa  57 % 40 % 43 % 50 %  37 %  45 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Edistänyt merkittävästi  2 % 1 % 1 % 1 %  2 %  1 %

      Edistänyt jonkin verran  17 % 11 % 13 % 14 %  10 %  13 %

      Ei vaikutusta  17 % 22 % 21 % 21 %  20 %  21 %

      Jarruttanut jonkin verran  3 % 10 % 7 % 6 %  17 %  7 %

      Jarruttanut merkittävästi  2 % 0 % 1 % 2 %  12 %  2 %

      En osaa sanoa  60 % 56 % 59 % 57 %  40 %  56 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  2 % 1 % 1 % 1 %  3 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  18 % 16 % 14 % 15 %  22 %  16 %

Ei vaikutusta  21 % 23 % 24 % 22 %  25 %  23 %

Jarruttanut jonkin verran  6 % 9 % 9 % 9 %  14 %  9 %

Jarruttanut merkittävästi  3 % 2 % 4 % 3 %  5 %  3 %

En osaa sanoa  51 % 49 % 47 % 50 %  31 %  47 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 B_6: Muiden kuntien ratkaisut uudistuksen toteuttamisesta 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta     Edistänyt merkittävästi  1 % 0 % 2 % 1 %  1 %  1 %

      Edistänyt jonkin verran  20 % 18 % 17 % 18 %  30 %  20 %

      Ei vaikutusta  30 % 24 % 32 % 27 %  35 %  29 %

      Jarruttanut jonkin verran  4 % 8 % 4 % 7 %  11 %  6 %

      Jarruttanut merkittävästi  0 % 0 % 2 % 1 %  1 %  1 %

      En osaa sanoa  45 % 50 % 43 % 47 %  23 %  43 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Edistänyt merkittävästi  1 % 2 % 1 %  6 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  15 % 22 % 13 % 15 %  23 %  17 %

Ei vaikutusta  15 % 19 % 23 % 21 %  19 %  20 %

Jarruttanut jonkin verran  7 % 11 % 10 % 8 %  12 %  10 %

Jarruttanut merkittävästi  4 % 7 % 7 % 4 %  4 %  6 %

En osaa sanoa  59 % 39 % 47 % 51 %  37 %  47 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %     1 %

      Edistänyt jonkin verran  18 % 13 % 14 % 13 %  15 %  14 %

      Ei vaikutusta  18 % 23 % 22 % 23 %  27 %  22 %

      Jarruttanut jonkin verran  2 % 7 % 4 % 5 %  13 %  5 %

      Jarruttanut merkittävästi  2 %    1 % 1 %  2 %  1 %

      En osaa sanoa  60 % 57 % 59 % 58 %  43 %  57 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 1 % 1 %  2 %  1 %

Edistänyt jonkin verran  18 % 17 % 15 % 16 %  25 %  17 %

Ei vaikutusta  23 % 23 % 27 % 24 %  30 %  25 %

Jarruttanut jonkin verran  4 % 8 % 6 % 6 %  11 %  7 %

Jarruttanut merkittävästi  2 % 2 % 2 % 2 %  2 %  2 %

En osaa sanoa  53 % 49 % 49 % 51 %  31 %  48 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
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26 B_7: Kunnan luottamushenkilöiden mielipiteet 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 4 % 3 %  11 % 3 %

      Edistänyt jonkin verran  27 % 19 % 21 % 25 %  32 % 25 %

      Ei vaikutusta  21 % 26 % 23 % 19 %  18 % 21 %

      Jarruttanut jonkin verran  7 % 6 % 8 % 7 %  12 % 8 %

      Jarruttanut merkittävästi  2 % 1 % 2 % 1 %  3 % 2 %

      En osaa sanoa  42 % 47 % 44 % 45 %  25 % 42 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Edistänyt merkittävästi  4 % 1 % 2 % 2 %  12 % 3 %

Edistänyt jonkin verran  14 % 23 % 14 % 18 %  16 % 18 %

Ei vaikutusta  10 % 21 % 20 % 17 %  10 % 17 %

Jarruttanut jonkin verran  7 % 9 % 14 % 8 %  14 % 10 %

Jarruttanut merkittävästi  6 % 6 % 5 % 3 %  12 % 5 %

En osaa sanoa  59 % 40 % 46 % 53 %  37 % 47 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Edistänyt merkittävästi  1 % 1 % 3 % 1 %  2 % 1 %

      Edistänyt jonkin verran  18 % 17 % 14 % 17 %  24 % 17 %

      Ei vaikutusta  13 % 22 % 19 % 16 %  22 % 18 %

      Jarruttanut jonkin verran  7 % 6 % 5 % 8 %  12 % 7 %

      Jarruttanut merkittävästi  1 % 1 % 1 %     1 %

      En osaa sanoa  61 % 53 % 59 % 57 %  40 % 56 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  2 % 1 % 3 % 2 %  9 % 2 %

Edistänyt jonkin verran  22 % 19 % 17 % 21 %  27 % 21 %

Ei vaikutusta  16 % 23 % 21 % 17 %  17 % 19 %

Jarruttanut jonkin verran  7 % 7 % 8 % 7 %  12 % 8 %

Jarruttanut merkittävästi  2 % 2 % 2 % 2 %  4 % 2 %

En osaa sanoa  51 % 47 % 49 % 50 %  31 % 47 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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26 B_8: Kunnan viranhaltijoiden mielipiteet 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Edistänyt merkittävästi  3 % 2 % 4 % 5 %  11 % 5 %

      Edistänyt jonkin verran  30 % 21 % 19 % 24 %  40 % 26 %

      Ei vaikutusta  22 % 25 % 26 % 21 %  18 % 22 %

      Jarruttanut jonkin verran  5 % 5 % 6 % 6 %  8 % 6 %

      Jarruttanut merkittävästi  2 % 1 % 2 % 1 %     2 %

      En osaa sanoa  38 % 47 % 43 % 43 %  23 % 40 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän yhteistyön 
kunta  Edistänyt merkittävästi  4 % 4 % 2 % 4 %  8 % 4 %

Edistänyt jonkin verran  19 % 24 % 14 % 17 %  31 % 20 %

Ei vaikutusta  11 % 20 % 25 % 20 %  15 % 19 %

Jarruttanut jonkin verran  4 % 6 % 10 % 5 %  4 % 7 %

Jarruttanut merkittävästi  4 % 4 % 6 % 3 %  6 % 4 %

En osaa sanoa  58 % 43 % 44 % 51 %  37 % 46 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Edistänyt merkittävästi  1 % 3 % 3 % 2 %  3 % 2 %

      Edistänyt jonkin verran  18 % 18 % 13 % 15 %  27 % 16 %

      Ei vaikutusta  18 % 21 % 21 % 21 %  24 % 20 %

      Jarruttanut jonkin verran  4 % 3 % 5 % 6 %  5 % 5 %

      Jarruttanut merkittävästi  1 % 1 % 1 %     1 %

      En osaa sanoa  59 % 54 % 58 % 57 %  41 % 56 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Edistänyt merkittävästi  3 % 3 % 3 % 4 %  8 % 4 %

Edistänyt jonkin verran  24 % 21 % 16 % 20 %  35 % 21 %

Ei vaikutusta  19 % 22 % 24 % 21 %  19 % 21 %

Jarruttanut jonkin verran  4 % 4 % 6 % 6 %  6 % 6 %

Jarruttanut merkittävästi  2 % 2 % 3 % 1 %  1 % 2 %

En osaa sanoa  49 % 48 % 48 % 49 %  30 % 46 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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Liite 5. 
ARTTU-henkilöstökyselyn 2011 kysymyksen 26c vastausjakaumat Paras-kuntaluokittain ja 
toimintoluokittain. Yleisarvio Paras-uudistuksesta oman kunnan kannalta. (N=4618.)20 
 
26 C_1: Pidän kuntani tekemiä päätöksiä kunnan tulevaisuuden kannalta järkevinä 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Kyllä  19 % 20 % 23 % 17 %  41 %  22 %

      Ei  13 % 18 % 20 % 15 %  11 %  17 %

      En osaa sanoa  67 % 63 % 57 % 68 %  48 %  62 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Syvenevän  Kyllä  22 % 21 % 17 % 16 %  47 %  22 %

yhteistyön  Ei  9 % 19 % 22 % 13 %  16 %  16 %

kunta  En osaa sanoa  69 % 61 % 61 % 71 %  36 %  62 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta     Kyllä  13 % 14 % 18 % 11 %  37 %  15 %

      Ei  8 % 12 % 9 % 9 %  11 %  9 %

      En osaa sanoa  79 % 74 % 74 % 81 %  52 %  76 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Kyllä  18 % 18 % 20 % 15 %  42 %  20 %

Ei  11 % 16 % 17 % 13 %  12 %  14 %

En osaa sanoa  72 % 66 % 63 % 72 %  47 %  66 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %
 
26 C_2: Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden kannalta riittävinä 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto  Total 

Liitoskunta  Kyllä  16 % 14 % 15 % 11 %  25 %  15 %

      Ei  15 % 20 % 25 % 16 %  24 %  20 %

      En osaa sanoa  69 % 66 % 60 % 73 %  51 %  65 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Syvenevän   Kyllä  20 % 13 % 11 % 11 %  29 %  16 %

yhteistyön  Ei  10 % 20 % 26 % 16 %  26 %  19 %

kunta  En osaa sanoa  70 % 67 % 63 % 73 %  46 %  65 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Muu kunta  Kyllä  6 % 12 % 12 % 7 %  29 %  10 %

      Ei  10 % 14 % 15 % 11 %  18 %  13 %

      En osaa sanoa  84 % 74 % 74 % 83 %  53 %  77 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

Total  Kyllä  14 % 13 % 13 % 10 %  27 %  14 %

Ei  13 % 18 % 22 % 14 %  23 %  18 %

En osaa sanoa  74 % 69 % 65 % 76 %  50 %  69 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 %

                                                 
20 Lasten hoito = lasten päivähoito, perheneuvola ja äitiys‐ tai lastenneuvola. Vanhustyö = vanhusten palveluasuminen, vanhusten 
laitoshoito,  kotipalvelu  tai  kotisairaanhoito.  Terveydenhuolto  =  terveyskeskuksen  vuodeosasto,  terveyskeskuksen 
lääkärinvastaanotto tai kouluterveydenhuolto. Koulutoimi = esiopetus, peruskoulun 1.‐6. luokat, peruskoulun 7.‐9. luokat, lukio tai 
ammatillinen koulutus. 

Liite 5. ARTTU-henkilöstökyselyn 2011 kysymyksen 
26c vastausjakaumat Paras-kuntaluokittain ja 
toimintoluokittain. Yleisarvio Paras-uudistuksesta oman 
kunnan kannalta. (N = 4618)20 
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Liite 6. ARTTU-henkilöstökyselyn 2011 kysymysten 
27, 28 ja 29 vastausjakaumat Paras-kuntaluokittain 
ja toimintoluokittain. Yleisarvio omasta / 
työssäkäyntikunnasta. (N=4618)21

114 
 

Liite 6. 
ARTTU-henkilöstökyselyn 2011 kysymysten 27, 28 ja 29 vastausjakaumat Paras-
kuntaluokittain ja toimintoluokittain. Yleisarvio omasta / työssäkäyntikunnasta. (N=4618.)21 
 

27. Kotikuntani ja työssäkäyntikuntani on: 
Sama 

 
Eri 
 

Total 
 

Lastenhoito  n  457  108 565
   %  14 %  13 % 13 %
Vanhusten hoito  n  576  142 718

%  17 %  17 % 17 %
Terveydenhuolto  n  564  133 697
   %  17 %  16 % 17 %
Koulutoimi  n  1057  290 1347

%  32 %  34 % 32 %
Yleishallinto  n  207  58 265
   %  6 %  7 % 6 %
Muu sosiaaliala  n  230  62 292

%  7 %  7 % 7 %
Mainittu useampia  n  260  58 318
   %  8 %  7 % 8 %
Total  n  3351  851 4202

%   100 %  100 % 100 %
 
     
 

  

                                                 
21 Lasten hoito = lasten päivähoito, perheneuvola ja äitiys‐ tai lastenneuvola. Vanhustyö = vanhusten palveluasuminen, vanhusten 
laitoshoito,  kotipalvelu  tai  kotisairaanhoito.  Terveydenhuolto  =  terveyskeskuksen  vuodeosasto,  terveyskeskuksen 
lääkärinvastaanotto tai kouluterveydenhuolto. Koulutoimi = esiopetus, peruskoulun 1.‐6. luokat, peruskoulun 7.‐9. luokat, lukio tai 
ammatillinen koulutus. 
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28. Kun ajattelette oman kuntanne palvelutuotantoa ja kuntanne palveluverkkoa, miten tärkeinä pidätte 
seuraavia asioita?  Niiden vastausjakauma, jotka työskentelevät kotikunnassaan. (N=3694) 

28_1: Palvelujen järjestäminen eri ikäryhmien tarpeiden mukaan (elämänkaariajattelu) 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  1 % 1 % 0 % 1 %  2 % 1 %

      Ei kovinkaan tärkeää  1 % 2 % 2 % 1 %  4 % 2 %

      Melko tärkeää  3 % 8 % 5 % 7 %  10 % 7 %

      Hyvin tärkeää  11 % 16 % 19 % 23 %  23 % 20 %

      Erittäin tärkeää  85 % 73 % 74 % 68 %  62 % 71 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  1 % 1 % 1 % 1 %  1 %

Ei kovinkaan tärkeää  1 % 1 % 2 % 1 %  5 % 2 %

Melko tärkeää  4 % 7 % 6 % 7 %  5 % 7 %

Hyvin tärkeää  18 % 14 % 27 % 22 %  42 % 22 %

Erittäin tärkeää  76 % 78 % 64 % 70 %  49 % 69 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  1 %    1 %  2 % 0 %

      Ei kovinkaan tärkeää  3 % 1 % 2 % 2 %  2 % 2 %

      Melko tärkeää  3 % 6 % 8 % 7 %  9 % 7 %

      Hyvin tärkeää  17 % 15 % 25 % 25 %  32 % 21 %

      Erittäin tärkeää  78 % 78 % 65 % 66 %  55 % 70 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  1 % 1 % 0 % 1 %  2 % 1 %

Ei kovinkaan tärkeää  1 % 1 % 2 % 1 %  4 % 2 %

Melko tärkeää  3 % 7 % 6 % 7 %  9 % 7 %

Hyvin tärkeää  14 % 15 % 23 % 23 %  29 % 21 %

Erittäin tärkeää  81 % 76 % 69 % 68 %  58 % 70 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_2: Palvelutuotannon säilyminen kunnallisena 

Lastenhoito 
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  1 %    1 % 3 %  3 % 2 %

      Ei kovinkaan tärkeää  3 % 1 % 1 % 6 %  8 % 4 %

      Melko tärkeää  9 % 10 % 9 % 18 %  20 % 14 %

      Hyvin tärkeää  27 % 24 % 22 % 30 %  32 % 28 %

      Erittäin tärkeää  61 % 66 % 67 % 44 %  38 % 54 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  1 % 1 % 1 %  1 %

Ei kovinkaan tärkeää  4 % 1 % 2 % 6 %  12 % 5 %

Melko tärkeää  11 % 13 % 13 % 16 %  17 % 14 %

Hyvin tärkeää  31 % 17 % 27 % 32 %  27 % 28 %

Erittäin tärkeää  54 % 69 % 58 % 45 %  44 % 52 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  1 % 1 %    3 %  2 % 1 %

      Ei kovinkaan tärkeää  2 % 2 % 2 % 5 %  9 % 4 %

      Melko tärkeää  15 % 8 % 13 % 19 %  15 % 14 %

      Hyvin tärkeää  24 % 25 % 28 % 33 %  30 % 29 %

      Erittäin tärkeää  59 % 64 % 57 % 41 %  45 % 52 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  1 % 0 % 1 % 2 %  2 % 1 %

Ei kovinkaan tärkeää  3 % 1 % 2 % 6 %  9 % 4 %

Melko tärkeää  11 % 10 % 11 % 18 %  18 % 14 %

Hyvin tärkeää  27 % 22 % 25 % 31 %  30 % 28 %

Erittäin tärkeää  59 % 66 % 62 % 43 %  41 % 53 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_3: Lähipalvelujen turvaaminen 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  1 %    0 % 0 %  1 % 0 %

      Ei kovinkaan tärkeää  1 % 1 %    2 %  2 % 1 %

      Melko tärkeää  3 % 5 % 7 % 5 %  13 % 6 %

      Hyvin tärkeää  12 % 16 % 17 % 25 %  32 % 21 %

      Erittäin tärkeää  85 % 79 % 75 % 68 %  53 % 72 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei kovinkaan tärkeää  1 % 1 % 1 % 1 %  1 %

Melko tärkeää  6 % 5 % 7 % 5 %  12 % 6 %

Hyvin tärkeää  27 % 14 % 13 % 23 %  17 % 21 %

Erittäin tärkeää  66 % 80 % 80 % 71 %  71 % 72 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei kovinkaan tärkeää  3 % 1 % 3 % 1 %     2 %

      Melko tärkeää  1 % 3 % 8 % 9 %  6 % 6 %

      Hyvin tärkeää  20 % 17 % 27 % 32 %  45 % 26 %

      Erittäin tärkeää  77 % 79 % 61 % 58 %  49 % 66 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  0 % 0 % 0 %  1 % 0 %

Ei kovinkaan tärkeää  1 % 1 % 1 % 2 %  1 % 1 %

Melko tärkeää  3 % 4 % 8 % 7 %  11 % 6 %

Hyvin tärkeää  17 % 16 % 19 % 26 %  32 % 22 %

Erittäin tärkeää  79 % 79 % 72 % 66 %  56 % 70 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_4: Pienten palveluyksiköiden yhdistäminen/lakkauttaminen 

Lastenhoito 
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  30 % 37 % 29 % 27 %  14 % 29 %

      Ei kovinkaan tärkeää  30 % 27 % 30 % 31 %  24 % 29 %

      Melko tärkeää  21 % 21 % 24 % 26 %  37 % 25 %

      Hyvin tärkeää  12 % 11 % 9 % 10 %  19 % 11 %

      Erittäin tärkeää  7 % 5 % 8 % 6 %  5 % 6 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  35 % 39 % 21 % 35 %  18 % 32 %

Ei kovinkaan tärkeää  20 % 24 % 30 % 26 %  23 % 26 %

Melko tärkeää  23 % 18 % 29 % 27 %  28 % 24 %

Hyvin tärkeää  15 % 11 % 10 % 7 %  20 % 11 %

Erittäin tärkeää  7 % 8 % 11 % 5 %  13 % 7 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  43 % 26 % 19 % 28 %  15 % 28 %

      Ei kovinkaan tärkeää  32 % 27 % 32 % 28 %  28 % 29 %

      Melko tärkeää  18 % 23 % 29 % 31 %  34 % 28 %

      Hyvin tärkeää  5 % 15 % 13 % 9 %  17 % 11 %

      Erittäin tärkeää  3 % 8 % 7 % 3 %  6 % 5 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  35 % 34 % 24 % 29 %  15 % 29 %

Ei kovinkaan tärkeää  29 % 26 % 30 % 29 %  25 % 28 %

Melko tärkeää  20 % 21 % 27 % 28 %  34 % 26 %

Hyvin tärkeää  10 % 12 % 11 % 9 %  19 % 11 %

Erittäin tärkeää  6 % 7 % 8 % 5 %  7 % 6 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_5: Palvelusetelin käyttöönotto 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  7 % 7 % 9 % 10 %  8 % 9 %

      Ei kovinkaan tärkeää  10 % 13 % 16 % 17 %  18 % 15 %

      Melko tärkeää  39 % 32 % 32 % 43 %  34 % 39 %

      Hyvin tärkeää  25 % 27 % 22 % 19 %  28 % 23 %

      Erittäin tärkeää  20 % 20 % 20 % 11 %  12 % 15 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  7 % 7 % 7 % 13 %  8 % 8 %

Ei kovinkaan tärkeää  16 % 11 % 11 % 12 %  18 % 13 %

Melko tärkeää  28 % 22 % 27 % 47 %  20 % 32 %

Hyvin tärkeää  25 % 30 % 32 % 16 %  38 % 25 %

Erittäin tärkeää  24 % 30 % 23 % 13 %  18 % 21 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  6 % 6 % 4 % 8 %  4 % 6 %

      Ei kovinkaan tärkeää  12 % 8 % 15 % 13 %  11 % 12 %

      Melko tärkeää  43 % 28 % 29 % 46 %  36 % 38 %

      Hyvin tärkeää  24 % 31 % 31 % 22 %  26 % 26 %

      Erittäin tärkeää  15 % 27 % 21 % 11 %  23 % 18 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  7 % 7 % 7 % 10 %  7 % 8 %

Ei kovinkaan tärkeää  12 % 11 % 15 % 14 %  16 % 14 %

Melko tärkeää  38 % 28 % 30 % 45 %  32 % 37 %

Hyvin tärkeää  25 % 29 % 27 % 19 %  29 % 24 %

Erittäin tärkeää  19 % 25 % 21 % 12 %  16 % 17 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_6: Suurempien palveluyksiköiden perustaminen 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  37 % 32 % 28 % 33 %  18 % 31 %

      Ei kovinkaan tärkeää  29 % 27 % 29 % 31 %  32 % 29 %

      Melko tärkeää  23 % 29 % 31 % 27 %  32 % 28 %

      Hyvin tärkeää  7 % 8 % 7 % 8 %  16 % 9 %

      Erittäin tärkeää  4 % 4 % 5 % 2 %  3 % 3 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  39 % 34 % 23 % 36 %  24 % 32 %

Ei kovinkaan tärkeää  21 % 27 % 30 % 32 %  29 % 29 %

Melko tärkeää  31 % 25 % 29 % 26 %  27 % 27 %

Hyvin tärkeää  7 % 10 % 11 % 5 %  20 % 9 %

Erittäin tärkeää  2 % 5 % 7 % 1 %  3 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  39 % 23 % 25 % 30 %  21 % 28 %

      Ei kovinkaan tärkeää  31 % 27 % 35 % 35 %  25 % 31 %

      Melko tärkeää  19 % 33 % 28 % 28 %  46 % 30 %

      Hyvin tärkeää  6 % 12 % 9 % 6 %  9 % 8 %

      Erittäin tärkeää  5 % 6 % 3 % 1 %     3 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  38 % 29 % 26 % 33 %  20 % 31 %

Ei kovinkaan tärkeää  28 % 27 % 31 % 33 %  30 % 30 %

Melko tärkeää  23 % 29 % 30 % 27 %  34 % 28 %

Hyvin tärkeää  7 % 10 % 9 % 7 %  15 % 8 %

Erittäin tärkeää  4 % 5 % 5 % 2 %  2 % 3 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_7: Tilaaja‐tuottajamallin käyttöönotto  

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  16 % 24 % 17 % 21 %  24 % 21 %

      Ei kovinkaan tärkeää  19 % 22 % 22 % 21 %  29 % 22 %

      Melko tärkeää  52 % 40 % 47 % 49 %  37 % 46 %

      Hyvin tärkeää  10 % 7 % 10 % 7 %  8 % 8 %

      Erittäin tärkeää  2 % 7 % 4 % 3 %  2 % 3 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  20 % 17 % 21 % 18 %  33 % 20 %

Ei kovinkaan tärkeää  19 % 29 % 24 % 19 %  33 % 23 %

Melko tärkeää  54 % 41 % 39 % 54 %  23 % 45 %

Hyvin tärkeää  5 % 11 % 10 % 7 %  13 % 9 %

Erittäin tärkeää  3 % 3 % 7 % 3 %  3 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  20 % 16 % 14 % 22 %  19 % 19 %

      Ei kovinkaan tärkeää  18 % 22 % 28 % 21 %  32 % 22 %

      Melko tärkeää  49 % 46 % 44 % 49 %  43 % 47 %

      Hyvin tärkeää  9 % 11 % 8 % 7 %  6 % 8 %

      Erittäin tärkeää  4 % 5 % 6 % 2 %     4 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  18 % 19 % 17 % 21 %  24 % 20 %

Ei kovinkaan tärkeää  19 % 24 % 24 % 20 %  31 % 22 %

Melko tärkeää  51 % 42 % 44 % 50 %  36 % 46 %

Hyvin tärkeää  9 % 10 % 10 % 7 %  9 % 8 %

Erittäin tärkeää  3 % 5 % 5 % 2 %  1 % 3 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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28_8: Sähköisen asioinnin kehittäminen  

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta  Ei lainkaan tärkeää  6 % 9 % 8 % 4 %  2 % 6 %

      Ei kovinkaan tärkeää  12 % 15 % 13 % 10 %  8 % 11 %

      Melko tärkeää  35 % 32 % 30 % 28 %  22 % 30 %

      Hyvin tärkeää  32 % 22 % 27 % 36 %  31 % 31 %

      Erittäin tärkeää  15 % 22 % 23 % 22 %  38 % 22 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta  Ei lainkaan tärkeää  4 % 10 % 7 % 5 %  3 % 6 %

Ei kovinkaan tärkeää  20 % 17 % 10 % 11 %  8 % 13 %

Melko tärkeää  30 % 32 % 35 % 27 %  18 % 28 %

Hyvin tärkeää  25 % 25 % 26 % 36 %  40 % 31 %

Erittäin tärkeää  22 % 16 % 23 % 22 %  33 % 22 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta  Ei lainkaan tärkeää  8 % 7 % 4 % 5 %     5 %

      Ei kovinkaan tärkeää  15 % 16 % 12 % 15 %  4 % 14 %

      Melko tärkeää  34 % 32 % 29 % 30 %  15 % 30 %

      Hyvin tärkeää  25 % 30 % 35 % 31 %  48 % 32 %

      Erittäin tärkeää  18 % 15 % 21 % 19 %  33 % 20 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total  Ei lainkaan tärkeää  6 % 9 % 6 % 4 %  2 % 6 %

Ei kovinkaan tärkeää  14 % 16 % 12 % 12 %  7 % 12 %

Melko tärkeää  34 % 32 % 31 % 28 %  19 % 30 %

Hyvin tärkeää  28 % 26 % 29 % 34 %  37 % 31 %

Erittäin tärkeää  18 % 18 % 23 % 21 %  36 % 21 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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29. Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa on hyvä 
asua ja elää. Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa? 

Lastenhoito
Vanhusten 
hoito  Terveydenhuolto Koulutoimi  Yleishallinto Total 

Liitoskunta     1 % 0 %    1 %  2 % 1 %

      Erittäin huonosti  5 % 3 % 3 % 4 %  1 % 4 %

      Melko huonosti  15 % 12 % 10 % 12 %  13 % 12 %

      Ei hyvin eikä huonosti  45 % 44 % 44 % 46 %  45 % 45 %

      Melko hyvin  25 % 32 % 32 % 27 %  31 % 29 %

      Erittäin hyvin  8 % 10 % 11 % 11 %  9 % 10 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
Syvenevän 
yhteistyön kunta     2 % 2 % 2 % 1 %  1 %

Erittäin huonosti  2 % 3 % 2 % 2 %  2 % 3 %

Melko huonosti  13 % 10 % 10 % 11 %  10 % 11 %

Ei hyvin eikä huonosti  45 % 38 % 40 % 46 %  37 % 43 %

Melko hyvin  33 % 35 % 33 % 31 %  42 % 34 %

Erittäin hyvin  4 % 13 % 13 % 10 %  10 % 10 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Muu kunta     1 % 2 % 1 % 1 %     1 %

      Erittäin huonosti  1 % 5 % 2 % 2 %     3 %

      Melko huonosti  15 % 12 % 15 % 15 %  12 % 14 %

      Ei hyvin eikä huonosti  46 % 46 % 42 % 41 %  44 % 44 %

      Melko hyvin  27 % 27 % 30 % 31 %  30 % 29 %

      Erittäin hyvin  11 % 8 % 10 % 9 %  14 % 9 %

   Total     100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %

Total     1 % 1 % 1 % 1 %  1 % 1 %

Erittäin huonosti  3 % 3 % 3 % 3 %  1 % 3 %

Melko huonosti  14 % 12 % 12 % 13 %  12 % 12 %

Ei hyvin eikä huonosti  46 % 43 % 43 % 45 %  43 % 44 %

Melko hyvin  27 % 31 % 32 % 29 %  33 % 30 %

Erittäin hyvin  8 % 10 % 11 % 10 %  10 % 10 %

Total  100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 %
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Liite 8. Työelämän laadun muutos kunnittain 2009–
2011.

 2009 2011 Heikentynyt Säilynyt Parantunut

Uurainen 3,92 3,54 -0,38  

Kotka 3,60 3,40 -0,20  

Hollola 3,55 3,37 -0,18  

Vimpeli 3,54 3,42 -0,12  

Lempäälä 3,64 3,52 -0,12  

Jyväskylä 3,60 3,49 -0,11  

Vöyri 3,53 3,42 -0,10  

Sodankylä 3,42 3,31 -0,10  

Kirkkonummi 3,51 3,43 -0,08  

Pello 3,57 3,52  -0,05 

Kuusamo 3,61 3,57  -0,04 

Lieto 3,53 3,50  -0,04 

Lapua 3,42 3,39  -0,03 

Pori 3,37 3,35  -0,03 

Mänttä-Vilppula 3,54 3,52  -0,01 

Vaasa 3,43 3,44  0,01 

Kuopio 3,42 3,43  0,01 

Kemiönsaari 3,62 3,64  0,02 

Haukipudas 3,53 3,57  0,03 

Seinäjoki 3,43 3,47  0,04 

Hamina 3,41 3,46  0,05 

Sipoo 3,61 3,68   0,07

Juuka 3,20 3,27   0,07

Salo 3,43 3,51   0,08

Turku 3,28 3,37   0,09

Hämeenlinna 3,54 3,64   0,09

Oulu 3,41 3,53   0,12

Raasepori 3,52 3,63   0,12

Varkaus 3,37 3,49   0,13

Halsua 3,25 3,39   0,14

Hirvensalmi 3,50 3,64   0,15

Karkkila 3,61 3,76   0,15

Mustasaari 3,37 3,53   0,16

Kajaani 3,42 3,60   0,18

Lappeenranta 3,43 3,67   0,23

Harjavalta 3,14 3,40   0,27

Pudasjärvi 3,21 3,51   0,30

Kitee 3,20 3,55   0,35
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Liite 9. ARTTU-henkilöstökyselyyn 2011 vastanneet (lukumäärät) 
kunnittain ja toiminnoittain.

 Tavoite- Päivähoito, Vanhusten Terveyskes- Koti- Esi- Perus- Lukiot, Yleis- Muu Yht. 
 otos-%  perhe- palvelu- kusten vuode- palvelu, opetus, koulut amma- hallinto 
 2011 neuvolat, asuminen, osastot, koti- perus- lk. 7–9 tilliset 
  äitiys- ja vanhusten terv.kesk.- sairaan- koulut  oppi- 
  lasten- laitos- lääkärit, hoito lk 1–6  laitokset 
  neuvolat hoito kouluterv.-  
    huolto

Halsua 50 2 2 0 1 1 2 0 5 3 16

Hamina 20 3 16 14 12 10 10 4 4 10 83

Harjavalta 40 3 6 8 5 9 6 5 6 7 55

Haukipudas 30 28 3 4 3 28 8 2 0 1 77

Hirvensalmi 50 2 11 0 3 9 2 0 1 5 33

Hollola 30 3 24 26 14 38 8 8 3 4 128

Hämeenlinna 20 17 11 24 14 38 26 13 6 11 160

Juuka 40 1 5 9 1 1 0 0 3 13 33

Jyväskylä 20 88 54 78 30 59 54 3 28 161 555

Kajaani 20 57 9 14 12 27 24 43 24 17 227

Karkkila 30 0 0 0 0 8 5 2 3 3 21

Kemiönsaari 50 2 18 12 9 17 6 5 10 16 95

Kirkkonummi 20 46 3 8 5 31 11 4 7 2 117

Kitee 30 11 16 16 8 18 7 5 9 34 124

Kotka 15 3 28 19 23 16 5 6 11 12 123

Kuopio 15 56 14 46 16 34 15 11 13 73 278

Kuusamo 30 11 8 12 4 14 14 5 11 31 110

Lappeenranta 15 0 0 0 0 20 11 12 4 2 49

Lapua 30 1 10 18 3 16 5 2 2 4 61

Lempäälä 33 7 39 38 26 60 41 11 4 20 246

Lieto 30 1 4 0 5 19 15 6 3 2 55

Mustasaari 30 20 16 17 11 9 9 2 8 8 100

Mänttä-Vilppula 40 2 0 0 0 11 6 4 10 8 41

Oulu 10 8 11 8 8 29 15 15 8 9 111

Pello 40 1 1 0 1 2 2 1 1 1 10

Pori 15 12 9 20 8 7 11 2 11 70 150

Pudasjärvi 30 7 10 9 6 8 5 2 5 22 74

Raasepori 30 1 16 6 5 30 13 12 11 29 123

Salo 25 20 7 16 3 44 16 9 14 10 139

Seinäjoki 20 4 20 19 9 38 19 7 11 59 186

Sipoo 30 37 3 15 9 25 10 6 7 1 113

Sodankylä 30 1 10 8 6 9 4 6 4 4 52

Turku 10 47 46 16 24 50 28 36 17 95 359

Uurainen 50 1 2 0 0 3 0 0 1 2 9

Vaasa 15 65 13 39 12 30 12 46 8 47 272

Varkaus 15 13 9 6 4 15 12 1 2 1 63

Vimpeli 35 6 3 4 5 3 3 4 2 7 37

Vöyri 40 12 27 9 8 8 2 4 7 12 89

  601 488 539 313 794 442 304 284 817 4582
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Liite 10. Työelämän laadun ulottuvuuksien 
alfakertoimet (kokonaissummamuuttujan alfa=.79) 
(Summamuuttujat)

Työ sisäinen palkitsevuus (alfa = .87)
K2107 Työ on kehittävää.
K2105 Työ on mielenkiintoista.
K2106 Työ edellyttää, että opin uusia asioita
K2109 Työ on vaihtelevaa 
K2112 Työssä voi käyttää omaa osaamistaan
K2111 Työssä voi saavuttaa asettamiaan tavoitteita.
K2110 Työ on vastuullista.

Vaikutusmahdollisuudet työssä (alfa = .83)
K1003 Työtahtiinne.
K1002 Siihen, missä järjestyksessä teette työnne.
K1001 Siihen, mitä työtehtäviinne kuuluu.
K1004 Työmenetelmiinne.
K1005 Siihen, miten työ jaetaan ihmisten kesken.
K1006 Siihen, keiden kanssa työskentelette.

Työpaikan sosiaalinen avoimuus (alfa = .86)
K1106 Työpaikkamme ilmapiiri on kannustava
K1107 Työpaikallamme työt ovat hyvin organisoituja
K1109 Työpaikallamme arvostetaan osaamista
K1104 Työpaikallamme välitetään avoimesti tietoja
K1108 Työpaikallamme suhtaudutaan muutoksiin myönteisesti
K1102 Työpaikallamme ihmisiin voi todella luottaa.

Ristiriitojen avoimet hallintatavat (alfa = .89)
K2307 Ristiriidoista keskustellaan työpaikalla avoimesti ja yritetään löytää niihin 
kaikkia hyödyttävä ratkaisu.
K2306 Ristiriitojen ilmaantuessa yritetään löytää niihin eri osapuolia tyydyttävä 
kompromissiratkaisu.
K2308 Ristiriitoihin etsitään asiantuntemukseen perustuva järkevä ratkaisu.
K2304 Ristiriitojen avointa esilletuloa rohkaistaan.

Esimiestyö (alfa = .94)
K2411 Esimieheni toiminta rakentaa luottamusta
K2408 Esimieheni tukee ja rohkaisee minua.
K2412 Esimieheni toimii oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
K2402 Esimieheni on innostava.
K2410 Esimieheni arvostaa osaamistani
K2407 Esimieheni jakaa järkevällä tavalla vastuuta työntekijöilleen
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K2403 Esimieheni kertoo avoimesti kaikista työpaikan asioista.
K2404 Esimieheni luottaa työntekijöihinsä.
K2409 Esimieheni tuntee hyvin työtehtäväni.
K2406 Esimieheni kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssään.

Erillissummamuuttuja:
Sosiaalinen pääoma (alfa=.89)
K2413 Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti
K2414 Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia
K2415 Esimieheeni voi luottaa
K2501 Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa
K2502  Asenteemme on ”Toimimme yhdessä”
K2503 Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty.
K2504 Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita
K2505 Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannus-
ehdotukset
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Liite 11. ARTTU-tutkimuskuntien luokittelu

1. Paras-ARTTU luokitus 

Paras-luokitus  ARTTU-tutkimuskunnat (n = 40) 

Kuntaliitoskunnat  Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kemiönsaari, Kuopio, Lappeenranta, 
(N = 14)   Mänttä-Vilppula, Oulu, Pori, Raasepori, Salo, Seinäjoki, Vöyri, Äänekoski.

Syvenevän yhteistyön  Halsua, Hamina, Harjavalta, Hirvensalmi, Hollola, Karkkila, Kitee, Lieto, 
kunnat (N = 14)  Mustasaari, Pudasjärvi, Siilinjärvi, Uurainen, Vaasa, Vimpeli

Muut kunnat  Haukipudas, Juuka, Kirkkonummi, Kotka, Kuusamo, Lapua, Lempäälä, Pello, 
(N = 12)   Sipoo, Sodankylä, Turku, Varkaus

2. Kuntakokoluokitus

Kuntakokoluokka  Tutkimuskunnat v. 2009 kuntajaon mukaan (N = 40)  

alle 5000 as. (N = 5)  Halsua, Hirvensalmi, Pello, Uurainen, Vimpeli, Vöyri

5001–10 000 as. (N = 7) Kemiönsaari, Harjavalta, Juuka, Kitee, Karkkila, Pudasjärvi, Sodankylä

10 001–20 000 as. (N = 8) Mänttä-Vilppula, Lapua, Lempäälä, Haukipudas, Lieto, Mustasaari, Kuusamo,  
    Sipoo

20 001–50 000 as. (N = 8) Hamina, Hollola, Kajaani, Kirkkonummi, Raasepori, Siilinjärvi, Varkaus,  
    Äänekoski

50 001–100 000 as. (N = 8) Hämeenlinna, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Pori, Salo, Seinäjoki, Vaasa

yli 100 000 as. (N = 3) Jyväskylä, Oulu, Turku

3. Tilastollinen kuntaryhmitys

Tilastokeskuksen luokitus Tutkimuskunnat 2009 -> (N = 40)

Kaupunkimaiset kunnat Hamina, Harjavalta, Haukipudas, Hollola, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, 
(n = 19)   Kirkkonummi, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Lempäälä, Oulu, Pori, Salo,  
    Seinäjoki, Turku, Vaasa, Varkaus.

Taajaan asutut kunnat Karkkila, Kuusamo, Lapua, Lieto, Mustasaari, Mänttä-Vilppula, Raasepori, 
(n = 11)   Siilinjärvi, Sipoo, Sodankylä, Äänekoski.

Maaseutumaiset kunnat Halsua, Hirvensalmi, Juuka, Kemiönsaari, Kitee, Pello, Pudasjärvi, 
(n = 10)   Uurainen, Vimpeli, Vöyri.

4. Kunnan väestömäärän muutos 2000–2010

Väestömäärän muutoksen luokitus Tutkimuskunnat (N=40)

Voimakkaasti vähenevän väestön  Halsua, Juuka, Kitee, Mänttä-Vilppula, Pello, Pudasjärvi, 
kunnat (7)   Sodankylä 
(väestönmuutos yli -10 %) 

Vähenevän väestön kunnat (7)  Harjavalta, Hirvensalmi, Kemiönsaari, Kuusamo, Varkaus, 
(väestönmuutos -2,5 % – -10 %) Vimpeli, Vöyri

Stabiilin väestömäärän kunnat (7) Hamina, Kajaani, Kotka, Lappeenranta, Pori, Raasepori, 
(väestönmuutos -2,5 % – +2,5 %) Äänekoski

Kasvukunnat (10)    Hollola, Hämeenlinna, Karkkila, Kuopio, Lapua, Salo, Siilinjärvi, 
(väestönmuutos +2,5 % – +10 %) Sipoo, Turku, Vaasa

Voimakkaan kasvun kunnat (9)  Haukipudas, Jyväskylä, Kirkkonummi, Lempäälä, Lieto, 
(väestönmuutos yli +10 %)  Mustasaari, Oulu, Seinäjoki, Uurainen
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Liite 12. Tiedot ARTTU-tutkimuskuntien luokituksesta 
Paras-ARTTU-luokan, kuntakoon, Tilastokeskuksen 
kuntaryhmityksen sekä väestönmuutoksen 2000–
20120 mukaan. 

Kunta Paras-ARTTU -luokitus Kuntakoko- Tilastokeskuksen Väestönmuutos 
  luokitus (as.) tilastollinen  2000–2010 -luokitus 
   kuntaryhmitys 

Halsua Syvenevän yhteistyön kunta alle 2000  Maaseutumainen Voimakkaasti vähenevä

Hamina Syvenevän yhteistyön kunta 20 001–50 000 Kaupunkimainen Stabiili

Harjavalta Syvenevän yhteistyön kunta 5001 –10 000 Kaupunkimainen Vähenevä

Haukipudas Muu kunta 10 001–20 000 Kaupunkimainen Voimakkaasti kasvava

Hirvensalmi Syvenevän yhteistyön kunta 2000–5000 Maaseutumainen Vähenevä

Hollola Syvenevän yhteistyön kunta 20 001–50 000 Kaupunkimainen Kasvava

Hämeenlinna Liitoskunta (2009) 50 001–100 000 Kaupunkimainen Kasvava

Juuka Muu kunta 5001–10 000 Maaseutumainen Voimakkaasti vähenevä

Jyväskylä Liitoskunta (2009) yli 100 000 Kaupunkimainen Voimakkaasti kasvava

Kajaani Liitoskunta (2007) 20 001–50 000 Kaupunkimainen Stabiili

Karkkila Syvenevän yhteistyön kunta 5001–10 000 Taajaan asuttu Kasvava

Kemiönsaari Liitoskunta (2009) 5001–10 000 Maaseutumainen Vähenevä

Kirkkonummi Muu kunta 20 001–50 000 Kaupunkimainen Voimakkaasti kasvava

Kitee Syvenevän yhteistyön kunta 5001–10 000 Maaseutumainen Voimakkaasti vähenevä

Kotka Muu kunta 50 001–100 000 Kaupunkimainen Stabiili

Kuopio Liitoskunta (2011, 2013) 50 000–100 000 Kaupunkimainen Kasvava

Kuusamo Muu kunta 10 001–20 000 Taajaan asuttu Vähenevä

Lappeenranta Liitoskunta (2009, 2010) 50 001–100 000 Kaupunkimainen Stabiili

Lapua Muu kunta 10 001–20 000 Taajaan asuttu Kasvava

Lempäälä Muu kunta 10 001–20 000* Kaupunkimainen Voimakkaasti kasvava

Lieto Syvenevän yhteistyön kunta 10 001–20 000 Taajaan asuttu Voimakkaasti kasvava

Mustasaari Syvenevän yhteistyön kunta 10 001–20 000 Taajaan asuttu Voimakkaasti kasvava

Mänttä-Vilppula Liitoskunta (2009) 10 001–20 000 Taajaan asuttu Voimakkaasti vähenevä

Oulu Liitoskunta (2009, 2013) yli 100 000 Kaupunkimainen Voimakkaasti kasvava

Pello Muu kunta 2000–5000 Maaseutumainen Voimakkaasti vähenevä

Pori Liitoskunta (2010) 50 001–100 000 Kaupunkimainen Stabiili

Pudasjärvi Syvenevän yhteistyön kunta 5001–10 000 Maaseutumainen Voimakkaasti vähenevä

Raasepori Liitoskunta (2009) 20 001–50 000 Taajaan asuttu Stabiili

Salo Liitoskunta (2009) 50 001–100 000 Kaupunkimainen Kasvava

Seinäjoki Liitoskunta (2009) 50 001–100 000 Kaupunkimainen Voimakkaasti kasvava

Siilinjärvi Syvenevän yhteistyön kunta 20 001–50 000 Taajaan asuttu Kasvava

Sipoo Muu kunta 10 001–20 000 Taajaan asuttu Kasvava

Sodankylä Muu kunta 5001–10 000 Taajaan asuttu Voimakkaasti vähenevä

Turku Muu kunta yli 100 000 Kaupunkimainen Kasvava

Uurainen Syvenevän yhteistyön kunta 2000–5000 Maaseutumainen Voimakkaasti kasvava

Vaasa Syvenevän yhteistyön kunta 50 001–100 000 Kaupunkimainen Kasvava

Varkaus Muu kunta 20 001–50 000 Kaupunkimainen Vähenevä

Vimpeli Syvenevän yhteistyön kunta 2000–5000 Maaseutumainen Vähenevä

Vöyri  Liitoskunta (2007, 2011) 2000–5000* Maaseutumainen Vähenevä

Äänekoski Liitoskunta (2007) 20 001–50 000 Taajaan asuttu Stabiili

*Luokitus perustuu v. 2007–09 asukaslukuun. Nykyisen asukasluvun mukaan nousisi seuraavaan kuntakokoluokkaan.
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Taulukko A2. Palvelussuhteiden muutoksia.

     Henkilömäärän muutos palvelussuhteen mukaan 
    Vakinaiset  Määräaikaiset Muut

Kuntaliitoskunnat  

Hämeenlinna  -  -  -

Jyväskylä   + 163  - 1308  + 1064

Kajaani   + 378  + 160  + 70

Kemiönsaari  - 23  + 3  - 4

Kuopio   - 175  + 582  - 847

Lappeenranta  + 445  + 321  - 67

Syvenevän yhteistyön kunnat 

Halsua   + 1  - 2  - 1

Hamina   - 115  - 23  - 7

Harjavalta   - 34  + 1  0

Hirvensalmi  + 9  + 25  0

Hollola   + 789  + 83  0

Karkkila   - 171  - 38  - 32

Kitee   - 243  - 102  - 29

Muut kunnat 

Haukipudas  + 102  + 16  0

Juuka   -  -  -

Kirkkonummi  + 323  + 88  - 36

Kotka   - 402  - 53  0

Kuusamo   - 44  - 105  - 20

Lapua   + 28  - 14  0

Lempäälä   + 169  + 45  + 52

Yht.    + 1200  - 321  + 143
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Taulukko B2. Henkilöstömäärän muutoksia toimialoittain.

 Henkilöstömäärän muutos toimialoittain 
 Yleishallinto Sote Sivistystoimi Liikelaitokset Muut

Kuntaliitoskunnat     

Hämeenlinna - - - - -

Jyväskylä - 15 + 173 - 176 + 14 - 2

Kajaani - - - - -

Kemiönsaari - 14 + 8 - 6 - - 8

Kuopio - 50 - 1082 + 208 - 69 + 993

Lappeenranta - 4 275 + 254 - + 48

Syvenevän yhteistyön kunnat 

Halsua + 1 - 35 0 - - 2

Hamina + 51 - 62 - 70 + 14 - 78

Harjavalta - 1 - 43 + 17 0 - 281

Hirvensalmi 0 + 23 + 7 0 + 1

Hollola - - - - -

Karkkila + 10 - 208 + 48 + 35 + 187

Kitee + 12 + 546 + 15 + 701 - 42

Muut kunnat

Haukipudas + 16 + 73 + 44 + 6 + 11

Juuka - 3 - 4 + 6 0 - 1

Kirkkonummi + 17 + 127 + 72 0 0

Kotka - 108 - 214 - - 36 - 97

Kuusamo + 10 - 177 + 39 0 - 70

Lapua - 20 + 30 11 0 - 6

Lempäälä + 93 + 244 164 0 + 8

Yht. - 5 - 327 + 632 + 665 + 661

Taulukko C. Naisten osuus ja sen muutoksia.

 2005 2007 2009 2010          Naisten osuuden  
                            muutos

Kuntaliitoskunnat    

Jyväskylä    79 % -

Kemiönsaari    88 % -

Kuopio 73 % 74 % 74 % 75 % + 2 %

Lappeenranta 73 % 75 % 77 %  + 4 %

Syvenevän yhteistyön kunnat    

Hamina 81 % 83 % 84 %  + 3 %

Harjavalta 79 % 80 % 79 % 80 % + 1 %

Muut kunnat     

Haukipudas 81 % 82 % 82 %  + 1 %

Juuka  76 % 82 %  + 6 %

Kirkkonummi 84 % 85 % 85 % 86 % + 2 %

Kotka 74 % 77 % 76 %  + 2 %

Kuusamo  77 % 79 %  + 2 %

Lapua 81 % 82 % 83 %  + 2 %

Lempäälä   85 %  -
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Taulukko D. Keski-ikä ja sen muutoksia.

 2005 2007 2009 2010       Keski-iän 
                             muutos

Kuntaliitoskunnat

Hämeenlinna   45,9   -

Jyväskylä     46,7 -

Kajaani     44,0   -

Kemiönsaari     44,8 45,7 + 0,9

Kuopio   47,7 48,2 48,2 + 0,5

Lappeenranta 43,5 45,2 46,1   + 2,6

Syvenevän yhteistyön kunnat

Hamina 47,6 48,2 48,2   + 0,6

Harjavalta 48,2 48,8 49,9 49,6 + 1,4

Hirvensalmi 42,0 43,3 44,2   + 2,2

Hollola 45,3 45,5 45,1   - 0,2

Karkkila  46,6 46,8   + 0,2

Kitee  48,9 50,0 50,6 + 0,7

Muut kunnat

Haukipudas 46,6 46,6 46,4   - 0,2

Juuka   49,8 49,3   - 0,5

Kirkkonummi 43,6 43,5 43,5 45,4 + 1,8

Kotka 44,8 45,3 45,6   + 0,8

Kuusamo   48,5 49,3   + 0,8

Lapua 45,8 46 47,1   + 1,3

Lempäälä 46,3 46,3 46,3   0
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Taulukko F. Henkilöstökustannukset (M€) ja niiden muutoksia. 
(Henkilöstökustannukset ilman sivukuluja.)

 2005 2007 2009 2010          Henkilöstökus- 
                    tannusten muutos

Kuntaliitoskunnat          

Hämeenlinna 62,4 69 114,1   + 83 %

Jyväskylä 185,3 199,3 216 220,5 + 19 %

Kajaani 38 42,2 54,4   + 43 %

Kemiönsaari 9,9 10,7 16,6 21,9 + 121 %

Kuopio 152,0 162,0 173,0 177,0 + 16 %

Lappeenranta 99,3 103,7 132,4   + 33 %

Syvenevän yhteistyön kunnat          

Halsua - 3,6 2,1   - 42 %

Hamina 42,9 41,0 44,0   + 3 %

Harjavalta 11,5 10,8 9,7   - 16 %

Hirvensalmi 4,2 5,1 5,5   + 31 %

Hollola 45,4 49,4 55   + 21 %

Karkkila 12,9 14,1 9,0   - 30 %

Kitee 14,8 14,9 31,0 29,3 + 98 %

Muut kunnat          

Haukipudas 36,9 39,6 46,4   + 26 %

Juuka 11,3 11,3 11,9   + 5 %

Kirkkonummi 46,2 54,0 66,5 68,6 + 49 %

Kotka 103,4 96,4 105,2   + 2 %

Kuusamo 37,6 38,1 37,4   - 1 %

Lapua 33,1 37,1 37,4   + 13 %

Lempäälä - - -   -
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Acta-sarjassa vuodesta 2009 lähtien 
ilmestyneet julkaisut

Aiemmin ilmestyneet Acta-sarjan julkaisut osoitteessa: http://www.kunnat.net -> Toimialat -> Kuntake-
hitys ja tutkimus -> Acta-tutkimusjulkaisut

208 Pekka Juntunen, Veli-Pekka Nurmi, Jari Stenvall: Kuntien varautuminen ja turvallisuuden hallinta 
muuttuvissa hallinto- ja palvelurakenteissa. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509267.

209 Risto Nakari, Stefan Sjöblom: Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio. 2009. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509269.

210 Kari Ahokas: Kasvukunnan johtajana. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509272. 
211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen: Manse mallillaan – Tampereen mallin arviointi ja palveluinno-

vaatiot. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509279.
212 Santtu von Bruun, Torsti Kirvelä: Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunki-

politiikka. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509283.
213 Anne Korhonen: Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä. 2009. Hinta 25 

euroa. Tilausnumero 509285.
214 Marjukka Weide: Ulkomailla syntyneenä suomalaisessa kunnallispolitiikassa. 2009. Hinta 25 

euroa. Tilausnumero 509297.
215  Anni Jäntti & Marianne Pekola-Sjöblom (toim.): Kuntademokratian ja -johtamisen tila valtuus-

tokaudella 2005–2008. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509300.
216 Ilpo Laitinen: Tietoperustainen johtaminen – Case Helsinki. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 

509309.
217 Raine Mäntysalo, Lasse Peltonen, Vesa Kanninen, Petteri Niemi, Jonne Hytönen & Miska 

Simanainen: Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. 2010. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509310.

218 Jarmo Vakkuri, Olavi Kallio, Jari Tammi, Pentti Meklin & Heikki Helin: Matkalla kohti suuruu-
den ekonomiaa? Kunta- ja paikallistalouden lähtökohdat Paras-hankkeessa. Paras-ARTTU-ohjelman 
tutkimuksia nro 3. 2010. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509313.

219 Minna Kaarakainen, Vuokko Niiranen & Juha Kinnunen (toim.): Rakenteet muuttuvat – mihin 
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ohjelman tutkimuksia nro 6. 2010. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509319.

220 Atte Honkasalo: Hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen. 2010. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509331.

221 Juhani Määttä: Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen. 2010 
Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509322.

222 Mikko Komulainen: Ulkoistaminen kunnissa. 2010. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509324.
223 Jenni Airaksinen, Helena Tolkki & Toni K. Laine: Paras palvelutuotanto – peruskunnasta perus-

kallioon? Kalliolainen tilaaja-tuottaja-sovellus ja  kunnan ohjaustunne: Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallion toimintamallin arviointi. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509338.

224 Arto Haveri, Jari Stenvall, Kaija Majoinen & Marianne Pekola-Sjöblom: Kunnallisen itsehallinnon 
peruskivet. 2011. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509339.

225 Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko, Martti Virtanen: Terveydenhuollon 
rahoituksen optimaalinen väestön koko: Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen 
perustuvasta ennakoinnista. 2011. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509340.

226 Harri Jalonen, Kim Aarva, Pekka Juntunen, Harri Laihonen, Ilpo Laitinen, Antti Lönnqvist: 
Arvoverkkoa kokemassa – saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. 2011. Hinta 25 euroa. Tilaus-
numero 509343.

227 Ilona Lundström: Kuntien palveluhankintojen murros. Tutkimus kuntien palveluhankintojen 
kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. 2011. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 
509345.

228 Esa Jokinen, Tuula Heiskanen & Risto Nakari: Henkilöstö PARAS-uudistuksessa. 2011. Hinta 
25 euroa. Tilausnumero 509347.
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229 Marianne Pekola-Sjöblom: Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 
509355.

230 Tuula Jäppinen: Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Kunnan ja kuntalaisen vuoro-
vaikutus palveluja koskevassa päätöksenteossa ja niiden uudistamisessa. 2011. Hinta 30 euroa. 
Tilausnumero 509362.

231 Olli Hokkanen: Kaupunkipolitiikkaa edunsaajille? 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509368.
232 Jaana Leinonen: ”Monelta suunnalta on suitsia suussa mutta niiden kanssa on elettävä”. Johta-

misen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Jaana Leinosen väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan 
kuntajohtamista kunnanjohtajien näkökulmasta, keskeisenä käsitteenä johtamisen liikkumavara. 
Tutkimus nostaa esiin kuntajohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä todentaa kuntajoh-
tamisen moniulotteisuutta. Tämän moniulotteisuuden taustalla muun muassa ovat kuntaorganisaa-
tion ja koko kuntayhteisön alati muuttuvat vuorovaikutussuhteet ja -rakenteet, johon vaikuttavat 
laajemmat, aina kunta-valtiosuhteeseen saakka ulottuvat elementit. Tulosten mukaan johtamisen 
liikkumavaran keskiön muodostaa hallinnon ja politiikan välinen suhde, jonka kautta myös kun-
nanjohtajan liikkumavara pitkälti määrittyy. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta rakennettu ydin, 
"hallinnon ja politiikan välinen kompleksinen vuorovaikutuksellinen areena", viittaa hallinnon ja 
politiikan välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön yllätykselliseen dynamiikkaan ja kunnanjohtajan 
liikkumavaran amebamaisuuteen. Tulokset osoittavaat kuinka kuntajohtamisen kehittämisessä on 
edelleen ajankohtaista pohtia kunnanjohtajan sekä hallituksen ja valtuuston, erityisesti kunnan 
poliittisen johdon välistä suhdetta, sekä keinoja sen selkiyttämiseksi, tiivistämiseksi ja yhteistyön 
vahvistamiseksi. 2012. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509370.

233 Päivi Sutinen: Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana. Johtamistyötä teh-
dään modernin ja postmodernin maailman toiminnallisten ja rakenteellisten murrosten keskiössä. 
Johtaminen ammattina on juuri nyt erityisen haastavaa. Johtamista ja sen kehittymistä on perinteisesti 
lähestytty tutkimuksissa hyvän johtamisen viitekehyksestä käsin ja johtamiskäyttäytymistä tutkien. 
Mutta tiedetäänkö, mitä on hyvä johtaminen ja miten sitä pitäisi kehittää kiihtyvien muutosten 
keskellä? Mihin johtamisen kehittämisessä kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota? Tässä tutki-
muksessa johtamisen kehittämisen kysymystä lähestyttiin kokonaan uudesta näkökulmasta. Johtajat 
itse saivat kertoa, mikä on merkityksellistä heidän kehittymiselleen johtajana ja suhteessa mihin 
johtaja kehittyy. 2012. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509375.

234 Vuokko Niiranen, Markku Hänninen (toim.): Sosiaalitoimen johtajat kunnissa. Kuntien sosi-
aalipalveluissa on meneillään varsin laajoja ja monialaisia uudistuksia. Uudistukset  näkyvät  jo 
johtajien työssä ja myös heidän ammattinimikkeensä vaihtelevat: apulaiskaupunginjohtaja, sosiaa-
li- ja terveysjohtaja, peruspalvelujohtaja, palvelujohtaja, tilaajajohtaja. Johtajan työtä määrittävät  
sekä kuntaorganisaatioiden monet uudistukset että johdettavan työn monialaisuus ja moniamma-
tillisuus. Vuokko Niirasen ja Markku Hännisen toimittamassa julkaisussa tarkastellaan Suomen 
sosiaalipalveluiden johtamisesta vastaavan ylimmän johdon työtä. Julkaisu koostuu kymmenestä 
tutkija-artikkeleista, joissa tarkastellaan kuntien sosiaalijohtajien työtä eri näkökulmista ja työhön 
kohdistuvia odotuksia. Alan eturivin tutkijat pohtivat sosiaalijohdon työn moniulotteisuutta, 
johtamisen avainkohtia, johtajan ja työntekijöiden keskinäistä suhdetta sekä  johtamisen välineitä 
ja johtamisosaamista. Sosiaalijohdon työn piirteisiin kuuluu kyky arvioida omaa toimialaa myös 
laajemmin. Hän  tunnistaa toiminnalle tärkeät verkostot, henkilöstön osaamisen kulmakivet ja osaa 
reagoida toimintaympäristön ja kuntalaisten palvelutarpeiden muutoksiin. 2012. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509374.

235 Siv Sandberg: Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Kunnalliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
ovat kuntauudistusten keskeisiä toimijoita. Päätökset kunnan tulevaisuuden valinnoista tehdään 
kuntien valtuustoissa. Ottaessaan kantaa kuntaliitosesitykseen tai ehdotukseen kuntien välisestä 
yhteistyöstä, luottamushenkilö päättää myös oman poliittisen tulevaisuutensa reunaehdoista. Tämä 
raportti perustuu syksyllä 2010 toteutettuun laajaan luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyyn. Ky-
selyyn vastasi yhteensä 1 456 luottamushenkilöä ja johtavaa viranhaltijaa 40 kunnasta. Tutkimus on 
osa Paras-arviointi tutkimus ohjelmaa (ARTTU). Raportissa analysoidaan kuntapäättäjien käsityksiä 
kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta, kunnallisesta päätöksenteosta sekä kunnallisen toiminnan 
kehittämisestä? Miten paljon Paras-uudistus on muuttanut kunnallista arkea? Kokevatko luotta-
mushenkilöt voivansa vaikuttaa päätöksentekoon? Miten eri puolueiden kuntapäättäjät suhtautuvat 
kuntarakenteeseen, palveluyksiköiden kokoon ja palveluseteleihin? Tämän lisäksi raportti sisältää 
vertailuja vuosina 1995, 1999 ja 2003 toteutettuihin vastaaviin päättäjäkyselyyn. Vertailut osoittavat 
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muun muassa, että luottamustehtäviin käytetty aika on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. 2012. 
Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509384.

236 Risto Harisalo, Pasi-Heikki Rannisto, Jari Stenvall: Institutionaalinen luottamus. Tutkimus 
kuntien luottamuksesta valtioon. Kuntien ja valtion väliset olosuhteet ovat muuttuneet entistä 
monimutkaisemmiksi, ennakoimattomimmiksi ja hallitsemattomimmiksi. Toimintaympäristön 
muutosten vuoksi myös kunta-valtio-suhdetta on arvioita uudelleen. Tutkimuksessa pureudutaan 
kunta-valtio-suhteeseen luottamuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää sitä, missä määrin 
kunnat luottavat sekä kunnallishallintoon että valtioon. Tutkimus haastaa lukijansa pohtimaan 
kunta-valtio-suhteen kehitystä sekä suhteen kehittämistä kuntien ja valtion välisen keskinäisen 
luottamuksen ja tasavertaisen kumppanuuden suuntaan. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 
509385.

237 Ari Hynynen (toim.): Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Seutukaupungit ovat pieniä 
ja keskisuuria kaupunkeja, jotka unohtuvat helposti kun kehitetään maaseutua ja suuria yliopis-
tokaupunkeja. Kuitenkin niillä on merkittävä rooli hyvinvointivaltion tukirankana kasvuseutujen 
ulkopuolella. Tässä kirjassa tarkastellaan seutukaupunkeja ja niiden kehittämis edellytyksiä maantie-
teen, hallinnon, paikallistalouden, nuorisotutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun näkökulmista. 
Lopuksi esitetään menetelmä, jossa rakennettuun ympäristöön kätkeytyviä mahdollisuuksia voidaan 
hyödyntää kaupungin yleisessä kehittämisessä. Kirja tarjoaa pohdittavaa kaikille, jotka osallistuvat 
kaupunkinsa kehit tämiseen, sekä niille, jotka hakevat vaihtoehtoja globaalisti yhden mukaistuville 
suurkaupungeille. Helppolukuisen ja yleistajuisen kirjan kirjoittajat ovat yliopistotutkijoita, joista 
kukin edustaa oman alansa joko nousevaa tai jo vakiintuneempaa kärkeä. 2012. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509389.

238 Hanna Vakkala: Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen 
ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Henkilöstöön ja henkilöstövoimavarojen 
johtamiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia erityisesti uudistuksia toteuttavissa kunta-
organisaatioissa. Kuntafuusio konkretisoituu työyhteisöjen arjessa, jolloin lähiesimiestyön rooli 
nousee olennaiseksi henkilöstön näkökulmasta. Hanna Vakkalan väitöstutkimuksessa tarkastellaan 
psykologista johtamisorientaatiota kuntaliitosten ja kuntien yhteistyön tapauksissa. Tutkimuksessa 
tuodaan esiin ihmisten johtamisen, yksilöllisten muutoskokemusten sekä esimiesten ja alaisten 
välisten psykologisten sopimusten merkitys.  Tutkimus osoittaa psykologisen johtamisorientaation 
eli ihmisläheisen johtajuuden tarpeen uudistuvissa kuntaorganisaatioissa. Muutostilanteessa psy-
kologisissa sopimuksissa esiintyy rikkonaisuutta ja puuttellisuutta, mikä heikentää sitoutuneisuutta 
ja motivaatiota. Sopimuksia eheyttävä vaikutus on nähtävissä vuorovaikutteisella, tasapuolisella ja 
ihmisiä yksilöinä arvostavalla johtajuudella. Eheä, päivittyvä sopimus ja avoin keskusteluilmapiiri 
luovat osana henkilöstövoimavarojen johtamista edellytyksiä vahvalle luottamukselle, hyvinvoivalle 
työyhteisölle ja onnistuneelle kuntafuusiolle. 2012. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509388.

239 Ulriika Leponiemi, Pasi-Heikki Rannisto, Jari Stenvall, Ismo Lumijärvi, Risto Harisalo: 
Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. 
Kehittämistyö kunnissa on moninaista. Se pitää sisällään käytännön työtä kehittäviä pienehköjä 
projekteja, verkostoista nousevia isoja kehittämisprojekteja sekä strategisia hankkeita. Nopeutuvissa 
toimintaympäristömuutoksissa kuntien on pidettävä huolta siitä, että kehittämisellä rakennetaan 
pitkäjänteisesti kunnan tulevaisuutta – se ei ole vain ajankohtaisten haasteiden ja ongelmien käsit-
telyä. Kehittämistoiminta kunnissa – Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt 
-tutkimusraportissa esitellään Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun, Kuntaliiton ja Työsuo-
jelurahaston toteuttaman Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa (Kuntakehto) -hankkeen 
ensimmäisen vaiheen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aineisto on kerätty Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, 
Tampereen ja Turun kaupungeista. Tutkimuksessa kehittämistoimintaa tarkastellaan sekä strategisella 
että työyhteisöjen arjen toimivuuden tasolla. Tutkimus tuottaa ratkaisuja ja malleja siihen, millä 
tavoin kuntien kehittämistoiminta olisi hallitumpaa ja kohtaisi aiempaa paremmin työntekijöiden 
arjen ja kokemukset. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509390.

240 Pekka Malinen, Ari-Veikko Anttiroiko, Tero Haahtela, Pentti Siitonen (toim.): Huomispäivän 
infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Kunnat ovat tänä päivänä 
suurten haasteiden edessä. Huolimatta vaikeasta taloustilanteesta, toimintaympäristössä tapahtuvista 
muutoksista ja suurten ikäluokkien eläköitymisestä kuntien on pystyttävä tarjoamaan asukkailleen 
laadukkaat perusrakennepalvelut, joilla tarkoitetaan yhdyskunnan perusrakenteiden eli infrastruk-
tuurin suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Kuntien teknisen toimen tehtävänä 
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on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti. Sen sijaan, että jokainen kunta pyrkisi hakemaan 
ratkaisuja itsekseen, on tehokkaampaa miettiä asioita yhdessä. Maamme suurimmat kaupungit 
ovat tarttuneet yhteiseen haasteeseen organisoitumalla KEHTO-foorumiksi, joka toimii alan ke-
hittämisen ja hanketoiminnan alustana. Foorumin käynnistämä KUPERA-hanke on yksi osoitus 
sen tuloksellisesta toiminnasta samoin kuin käsillä oleva teoskin. Miten perusrakennepalvelut 
rahoitetaan, mitä kunnan kannattaa itse omistaa, miten operointi toteutetaan?  Mikä merkitys on 
seudullisella yhteistyöllä samoin kuin yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa? Kysymyksiä on pal-
jon ja tässä kirjassa Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat pyrkivät vastaamaan näihin 
kysymyksiin. Kirja antaa samalla tuoreita näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistumiseen ja 
tulevaisuuden haasteisiin sekä monipuolisen kuvan infra-alan tämän päivän innovaatiokeskustelusta 
ja sen erityispiirteistä. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509396.

241 Jonne Hytönen, Raine Mäntysalo, Ilona Akkila, Vesa Kanninen ja Petteri Niemi (toim.): Kau-
punkiseutujen kasvukivut II. Kaupunkiseutujen kasvukivut II käsittelee maankäytön suunnittelu-
yhteistyön ja yhdyskuntarakenteiden kehitystä Paras-hankkeen aikana viidellä kaupunkiseudulla: 
Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa. Paras-hankkeen vaikutuksia kaupunki seutukuntien 
maankäyttöpolitiikkoihin tarkastellaan pitkällä aikavälillä, suhteessa seutujen aiempaan kehityk-
seen. Tutkimus tukeutuu haastattelu-, yhdyskuntarakenne- ja suunnitteludokumenttianalyysien 
varaan. Myös kyselytuloksia hyödynnetään. Tarkastelussa ovat erityisesti keskuskaupunkien ja 
niiden kehyskuntien erilaiset jännitteet, jotka liittyvät mm. keskinäiseen verokilpailuun, eroihin 
poliittisissa rationaliteeteissa ja perinteissä, ideologisiin eroihin, suunnitteluresurssien epätasaiseen 
jakautumiseen ja luottamusvajeeseen. Johtopäätöksissä tehdään päätelmiä kaupunkiseutujen strate-
gisen suunnitteluyhteistyön edellytyksistä kuntauudistusprosessin edetessä uuteen, Paras-hankkeen 
jälkeiseen vaiheeseen.Kaupunkiseutujen kasvukivut II on Paras-ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan 
(2008–2012) sisältyvän YKS-ARTTU-modulin loppuraportti. Raportti kokoaa yhteen nelivuotisen 
tutkimushankkeen tulokset. Tutkimuksesta on vastannut Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden 
laitoksen yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) tutkimustiimi. 2012. Hinta 
25 euroa. Tilausnumero 509424.

242 Pentti Meklin ja Marianne Pekola-Sjöblom (toim.): Parasta Artun mitalla II. Arviointia kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa ARTTU-ohjelman tutkimusten 
havaintojen pohjalta. Parasta Artun mitalla II -kokoomaraportissa piirretään tiivistettyä kuvaa 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja sen aikana tapahtuneista muutoksista kunnissa. Raportin 
kuvaukset perustuvat viisivuotisen Paras-arviointitutkimusohjelman (ARTTU) keskeisiin johto-
päätöksiin ohjelmaan sisältyneiden tutkimusmodulien näkökulmista eli kuntademokratiasta ja 
johtamisesta, taloudesta, sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista, henkilöstöstä, yhdyskuntarakenteen 
toimivuudesta kaupunkiseuduilla sekä uudistuksen kielellisistä ja tasa-arvovaikutuksista. Raportti 
sisältää myös pohdintaa ja havaintoja siitä, mitä on opittu jatkuvan kuntauudistuksen kannalta. 
Kohdejoukkona on ARTTU-ohjelmaan valikoituneet 40 erityyppistä ja -kokoista tutkimuskuntaa eri 
puolilta Suomea. Raportti on tuotettu yhteistyössä tutkimusohjelman tutkimustahojen tutkijoiden 
kanssa. Tekstin muokkaamisesta, viimeistelystä ja toimittamisesta ovat vastanneet kokoomaraportin 
toimittajat. 2012. Hinta 20 euroa. Tilausnumero 509426.

243 Olavi Kallio, Pentti Meklin, Jari Tammi ja Jarmo Vakkuri: Kohti parasta kuntatalouden kehitys-
tä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus talouden näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan ARTTU-
tutkimuskuntien taloudessa tapahtuneita muutoksia ajanjaksolla 2000–2011. Millaisia muutoksia 
kuntien taloudessa on tapahtunut Paraslain voimassaoloaikana 2007–2011 verrattuna Paras-hanketta 
edeltävään aikaan 2000–2006? Tutkimuksen tulosten mukaan Paras-lain rakenteelliset uudistukset 
– erityisesti kuntaliitokset – lisäävät aluksi kuntien menoja. Ensimmäisten vuosien nettohyöty jää 
useissa tapauksissa negatiiviseksi. Mahdollisesti myönteiset hyötyvaikutukset alkavat realisoitua 
muutamien vuosien viiveellä ja tällöin oleellista on niiden tuottama pitkäaikainen hyöty.Tutkimus 
on osa Kuntaliiton koordinoimaa Paras-arviointitutkimusohjelmaa (Paras-ARTTU), jossa seura-
taan ja arvioidaan Paras-hankkeen vaikutuksia kuntien toimintaan. Kuntataloutta tarkastelevan 
tutkimuksen aineisto muodostuu 40 tutkimuskunnan tilinpäätöksistä ja niitä kuvaavista tunnus-
luvuista. Tutkimuksesta on vastannut Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kuntatalouden 
tutkimusryhmä. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509425.

244 Anne Tuhkunen ja Pasi-Heikki Rannisto (toim.): Elämänhallintaa kuntayhteisössä – kumppa-
nuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on suurten muutosten 
edessä. Vaikka palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän, jatkaa pahoinvointi kasvuaan. Nuorten 
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pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat erityisen ongelmallisia sekä yksilöille itselleen että yhteiskunnalle, 
joka tarvitsee kaikkien panoksen hyvinvoinnin rakentajana ja rahoittajana. Moni kannattaa yhteisöl-
lisyyden kasvattamista ja vapaaehtoistyön lisäämistä uusvanhoina ongelmien ratkaisukeinoina. Tässä 
kirjassa kuvataan sekä tieteellisten että käytännöllisten artikkelien kautta esteitä, mahdollisuuksia ja 
esimerkkejä tapauksista, joissa yhteisöt on otettu mukaan palvelujen luomiseen ja nuorten osallista-
miseen. Kirjassa myös kuvataan kehittämisen menetelmiä ja mallinnetaan kokemuksia levitettäväksi 
palvelujen uudistamisessa laajemminkin. Kirjoittamiseen ovat osallistuneet useat kunnalliset toimi-
jat, kehittäjät, kouluttajat, opiskelijat, tutkijat ja kolmannen sektorin toimijat. Kirjoittajajoukon 
moninaisuus kuvastaa hyvin niitä kumppanuuksia ja yhteistyötahoja, joita voidaan myös palvelujen 
kehittämisessä hyödyntää. 2013. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509427.

245 Vuokko Niiranen, Alisa Puustinen, Joakim Zitting ja Juha Kinnunen: Sosiaali- ja terveyspalvelut 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Tutkimusraportissa käsitellään kuntien  sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kehitystä strategisen tason, organisaatiotason ja toiminnallisen tason näkökulmista 
40 ARTTU-tutkimuskunnassa Paras-hankkeen aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluja käsittelevä 
SOTEPA-tutkimus kohdistui erityisesti perusterveydenhuoltoon, vanhuspalveluihin sekä lasten 
ja perheiden palveluihin. SOTEPA-tutkimus osoitti, että kuntien päätöksenteko- ja organisaatio-
rakenteita on uudistettu tutkimuskauden aikana runsaasti ja että Paras-hanke on usein toiminut 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen perusteena ja mekanismina. Rakenteita on uudistettu 
kunnissa vaiheittain. Tutkimus osoitti myös, että kunta- ja palvelurakenteita uudistettaessa on tärkeää, 
että päätöksentekojärjestelmien ja toiminnan sisällön uudistukset kulkevat rinnakkain. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat myös keskeinen osa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, joten niihin 
on Paras-hankkeen aikana kohdistunut paljon sektorikohtaista kansallista ja myös kansainvälistä 
ohjausta. Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa on Paras-ARTTU-
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Abstract Local government in Finland has undergone considerable restructuring since

2005 as a number of new larger municipalities (mergers) and partnership areas between

social and health sector service producers have been formed. Employees and the quality of

their working life have not been among the main issues in this government-driven

restructuring process. The article focuses on the observed changes in the quality of working

life in Finnish municipalities. The data consist of two comprehensive surveys carried out in

2009 (N = 3,710) and 2011 (N = 4,618) for employees in the social and health sector and

the education sector, and in 2011 also for employees in the administration sector, and of

comparison data from the years 1995, 1999 and 2003. Quality of working life (QWL)

consists of five sum variables: open ways to solve work conflicts, work influence, super-

visory work, social openness at workplace, and intrinsic rewards of work. The measures

proved to reflect in context-specific ways situations and conditions of work. The results

imply that QWL is quite a slowly changing phenomenon, which is revealed here through a

long-term research period and statistical comparisons. On the level of daily work, the wide-

scale reform seemed more incremental than radical. As a positive sign, it is noteworthy that

the intrinsic rewards of work have remained on a relatively high level through the years.

There are some cases in which QWL has changed more radically. It is obvious that the

reform context has increased awareness of human resource issues in these cases, which is

visible in the improved QWL. It is also possible that the improvement in the supervisory

role as reflected in increased satisfaction with supervisors and the relatively high level of

social capital in most of the municipalities have played a buffering role against the con-

fusion and strains related to the reform.
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1 Introduction

Local government reforms are currently on the agenda in many countries. The reasons for

generating some change in the functioning of their local governments are quite often the

same. In fact, the aim of improving the performance of the operating local units of the

public sector is generally driven by the expectation to deliver and produce services in cost-

effective ways (Denters and Rose 2005; Dollery et al. 2008). In many countries, this need

for financial considerations is coupled with the need to rethink the service requirements of

aging populations (Moisio 2012: 3; Rose and Ståhlberg 2005: 99). In justifying and

evaluating the reforms, fiscal problems and citizens’ desire for both good services and

accountable local government tend to create a tension-filled bundle of issues to be solved.

However, the personnel’s conditions and viewpoints are quite rarely taken into robust

consideration and evaluation in the reforms. This follows partly from the fact that although

broad governmental reforms may imply some changes in human resource management

systems as well, most often these have not been the central focus of the reform (Ingraham

2007: 521). This study focuses on the personnel by employing the concept of quality of

working life (QWL), which provides indicators for measuring and evaluating human

conditions in work.

The quality of working life is a significant social issue for both individual organizations

and societies at large. Social scientists and psychologists have theorized and studied the

aspects related to it for decades (Martel and Dupuis 2006; Sippola 2011; Sirgy et al. 2001),

and possible changes in the world of work have been on the political agendas of nation-

states and international organizations (Green 2006). Both the questions of adequate

measuring (Levine et al. 1984; Martel and Dupuis 2006; Sippola 2011; Walton 1975) and

the indications of change in the quality of working life have received attention (Fifth

European Working Conditions Survey 2010). Still, the number of studies that would allow

an examination of the development trends in contextualized ways is limited. By the term

‘contextualized’ we refer here to the availability of information that makes it possible to tie

employees’ experiences to organizational and other changes in the conditions of work.

The quality of working life will have special significance in the forthcoming years.

Municipalities have to compete for skilled workforce with work providers in other sectors.

In a number of countries, worries have been expressed that the image of public service

might be eroding (Colley et al. 2012: 509). In Finland, the attraction of work and avail-

ability of skilled workforce present challenges that have to be met with special care for two

reasons. First, municipalities have broad service provision responsibilities in health and

social care as well as in education. Second, the demographic structure of the population is

changing rapidly, which sets special demands on services offered for aging citizens. At the

same time, the number of retirements among the municipal workers is growing (e.g.

Halmeenmäki 2010).

This study deals with the development trends of the quality of working life in munic-

ipalities in Finland. The main focus is on the present 5-year period, during which major

structural changes have been made in local government in Finland. These reforms aim to

ensure the future quality and availability of services for which the local authorities are

responsible in a changing operating environment caused, among other things, by the aging

population and dwindling fiscal resources. The results will be reflected against prior

knowledge of the longer-term trends in the quality of working life in municipalities. The

study contributes to the field of human resource management, especially in the context of

broader reforms (e.g. Ingraham 2007), as well as to the methodological considerations of

evaluating human resource issues within reforms.
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The study focuses on the following research questions:

1. How does the quality of working life look like in municipalities that are in the midst of

major changes?

2. What factors are related to the variety of the quality of working life in municipalities?

3. How does the present quality of working life compare with the longer-term

development in municipalities?

2 The Context: Reforms in Municipalities

Both international comparative studies and studies conducted in single countries have

drawn attention to some major transformations in the contexts in which local governments

operate. Denters and Rose (2005: 1–6), for example, identified macro trends and micro/

meso trends that condition the operations of local governments in most contemporary

democracies. The macro trends they identify are urbanization and globalization and,

because their work partly focuses on European countries, also Europeanization. Their

micro/meso trends draw attention particularly to the changes in the orientations of citizens

towards governments. The ways in which these challenges are met in different countries

vary partly because of their historically formed structures and local government traditions.

Studies of local government reforms are manifold. In their review of these studies,

Dollery et al. (2008: 2–5) reveal a variation in the foci in terms of, among other things, the

number and countries examined; the categories or types of reforms; the determinants of

reforms; and the goals, objectives and effects of reforms. The studies range from reforms in

single countries to comparisons between various countries. The types of reforms described

include functions and finances, powers and organization and management frameworks.

Regarding the determinants of the reforms, these studies based on different theoretical

approaches highlight influencing factors at different levels, from the perceptions of key-

decision makers to institutional, political, economic and ideological factors. As for the

goals, Dollery et al. recognize three types of goals that are commonly observed to lie

behind the reforms. These are improving municipal governance, enhancing municipal

democracy and enhancing multilevel governance, that is, consultation, coordination and

cooperation both between municipalities and within local and regional levels as well as

between municipal governments and higher tiers of government. An analysis of the effects

of the reforms tends to focus on one or more of these goals and objectives.

There are a number of means by which different countries have striven for a better-

performing local government. Amalgamations of municipalities, carried out either vol-

untarily or obliged by law (e.g. Dafflon 2012), are means often used in reforms. However,

also less strict forms of cooperation between municipalities are in use. The reforms may

also involve a new share of tasks between central and local government. All these solutions

aim to get advantages of economies of scale, with varying actual achievements (e.g. Slack

and Bird 2012).

In the international comparisons between local governments, the Nordic countries stand

out as their own group. In the Nordic countries, the responsibilities of the municipalities for

service provision, including health care, social welfare and education, are exceptionally

broad (e.g. Borge and Rattso 2012; Moisio 2012; Naschold 1996: 134; Pollitt and Bouckaert

2000: 42–43). Presently, in all the Nordic countries, local and regional reform processes are

under active public discussion. Each of these countries is experiencing both internal and

external pressures for structural change and reorganization of services. For example, the
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aging population generates new demands for services and, on the other hand, the national

economy, influenced by global competition, sets boundary conditions for public service

provision (Lähteenmäki-Smith 2006; Sandberg 2010).

In Finland, the focus of this study, the project to restructure local government and

services is known as the PARAS project. The process is governed by a framework act (The

Act on Restructuring Local Government and Services 169/2007) that sets the objectives

and means for the desired reform. The objective of the law is outlined to ensure ‘‘a viable,

well-functioning and cohesive local government structure. Moreover, its aim is to ensure

high-quality services for all residents in all parts of the country. The service structure must

be comprehensive and economically sustainable and must allow for a cost-effective use of

resources.’’

All Finnish citizens are entitled to get the same basic services irrespective of their place

of residence or the size and resources of their own municipality. Local government consists

of municipalities and joint municipal authorities. Since there is a big number of small

municipalities in Finland that lack the capacity to provide the services alone, especially in

health care, one way to meet the service provider requirements is to cooperate with other

municipalities.

For the implementation of the reform, the act defines especially the following three sets

of means: (1) municipal mergers with a view to strengthen local government structure, (2)

establishment of partnership areas and increased cooperation between urban areas, and (3)

improved operational productivity by making the organization and provision of local

government services more efficient and by strengthening the operation prerequisites in

urban areas. The assumption behind these means is that the growing size of the munici-

palities provides benefits; large local authorities and cooperating organizations are able to

use their resources more effectively than smaller units and provide better services with the

same resources (Meklin 2010; Meklin and Pekola-Sjöblom 2010). In Finland, the

municipalities are relatively small in size. As a consequence of political guidance, the

number of municipalities has been reduced from 444 to 336 in the period 2004–2012 and

the political wish is to diminish their number further substantially.

Slack and Bird (2012: 96) describe the cooperation models between municipalities as

follows:

‘‘In Finland, for example, the smallest municipalities in particular have formed

partnerships and cooperative arrangements with other municipalities and the private

sector to achieve economies of scale (…) The most common form of cooperation is

the joint authority in which membership is voluntary except for hospital services and

regional councils where each municipality is required to belong by law. Authorities

are run by boards that are indirectly elected by member municipalities.’’

This study is based on the multidisciplinary and multi-actor evaluation programme

ARTTU, which was established to evaluate the effects of the PARAS project (Meklin and

Pekola-Sjöblom 2010; Evaluation Research Programme ARTTU 2011). The restructuring

of both local government and municipal services (PARAS) has been quite a remarkable

development initiative in Finland in the 2000s, arousing strong political and public interest.

Also, the research programme has undergone quite extensive evaluation covering the

following perspectives: municipal finances; service provision in social and health care and

education; situation of personnel; regional aspects especially in urban areas; what residents

think of the available services and what expectations they have about them; gender impact

and the linguistic implications of the reform.
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The municipalities have gone through a manifold reform process including the

launching of new assessment committees, cooperation projects and practices between

rivalling municipalities; surveys, training, dissemination and engagement activities among

different stakeholders and employees; the introducing of new, complex management

models and different kinds of service producing models on the sectorial level. However, in

the wholeness of the reform, the main emphasis has been given to economic goals and

rationales for change.

On the other hand, the media have raised serious concerns over the level and accessi-

bility of services in the new municipalities as well as related questions about adequate

capabilities, recruiting and well-being of employees especially in the health sector pro-

fessions such as doctors and elderly carers. A common argument by patients’ represen-

tatives, for example, has been that the working conditions in the centralized services are

weak, to say the least.

3 Theoretical Background: The Quality of Working Life

Quality of working life (QWL) is a concept that was rooted in the scientific vocabulary in the

early 1970s. The publishing of Quality of Working Life—Problems, Prospects and the State

of the Art (Davis and Cherns 1975) brought together scholars from different parts of the world

to reflect on the concept, its measurement and usage. Since then, a considerable number of

writings dealing with the quality of working life, both criticizing and constructively devel-

oping the concept (e.g. Martel and Dupuis 2006; Sippola 2011), have been published.

The concept of QWL has proved out to be difficult to define. In many of the writings,

some common ground with the widely used concept of job satisfaction has been brought

forth. But also, contrastingly, it has been emphasized that QWL and job satisfaction are

different concepts for different purposes. For example, Sirgy et al. (2001: 241–242)

summarize the differences found in the literature between the two concepts by arguing that

job satisfaction is construed as one of many outcomes of QWL and that QWL does not

affect only job satisfaction but also other life domains.

In the lack of a more precise one, Nadler and Lawler (1983: 26) provide a working

definition that defines QWL as a way of thinking about people, work and organization.

Martel and Dupuis (2006) criticize the definition because, due to its abstractness, it is

difficult to operationalize. For our purposes, however, its merits lie in guiding the con-

stituents of QWL. Nadler and Lawler specify their definition further by arguing that its

‘‘distinctive elements are (1) a concern about the impact of work on people as well as on

organizational effectiveness and (2) the idea of participation in organizational problem-

solving and decision-making.’’ In line with the thoughts of Nadler and Lawler we consider

that the importance of the concept of QWL lies in its ability to inform us about the

individual and organizational impacts of work and to provide tools for organizational

corrective or prospective measures.

The history of the concept of QWL is tightly linked with practical development activities

in workplaces. Especially the numerous cooperative programmes implemented in the USA

have yielded examples of the potential usefulness of the QWL framework (e.g. Lawler 1992:

282–303). As positive results of such programmes, employee wellbeing and satisfaction

have increased and, in some cases, also organizational effectiveness and productivity have

shown improvements. In the latter objective, however, the results are mixed and often prove

out to be difficult to interpret (Walton 1975; Lawler 1982; Prujt 2000).
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Since the introduction of the concept of QWL, its operationalization has been under

discussion. As a broad concept, OWL has provided us with the challenge of how to cover

its different aspects. Typically, it has been defined operationally through its components

(e.g. Walton 1975; Levine et al. 1984; Mirvis and Lawler 1984; Sippola 2011). Walton

(1975), for example, delineates eight categories relating to QWL which all include specific

considerations: (1) adequate and fair compensation, (2) safe and healthy working condi-

tions, (3) immediate opportunity to use and develop human capacities, (4) opportunity for

continued growth and security, (5) social integration in the work organization, (6) con-

stitutionalism in the work organization, (7) work and total life space, and (8) social rele-

vance of working life.

Defining QWL through these components is not without problems, as Martel and Du-

puis (2006), for example, have pointed out. What they see as problematic, on the one hand,

is the fact that the listing of components does not provide any information on the rela-

tionships between them and, on the other hand, the fact that the definition tends to become

moving since the various samples in each study tend to provide different information.

This study uses customary operationalization with versatile information on respondents’

experiences and assessments of the different aspects of work and its organizational con-

ditions and determinants. Even though the critique of the measurement approach has

brought forth worthy arguments, so far there are no tested and workable alternatives for a

survey study to measure QWL. We consider that earlier studies provide a reasonable

ground to select the components and specified items for the study.

In this study, the emphasis of QWL lies on the social and psychological relationship

between an organization and its employees. This emphasis stems from the focus on

municipal restructuration and from the general interest in the question of the vitality of

human resource management within structural changes. The attraction of work in the

public sector (e.g. Brewer et al. 2012) is a topic that deserves attention because, among

other things, it affects attracting and retaining a skilled workforce. Therefore, it should be a

major concern for human resource management. The context of the study made it possible

to examine how stable or changing a phenomenon QWL is within a far-reaching structural

reform and what factors are related to this stability/change.

4 Data and Methods

In our study, we employed comprehensive data of the quality of working life and the par-

ticipation of employees in the PARAS reform in 40 municipalities through two large survey

data collected in 2009 and 2011 (n = 3,710 and n = 4,618 respectively, reply rates 60 and

52 %). In addition, we compared these results with previous surveys conducted in 1995, 1999

and 2003 as part of a different research project (‘‘KuntaSuomi 2004’’, Nakari 2004).

The municipalities selected represent different sizes and types of Finnish municipalities.

The target municipalities represent the Finnish field of local government in regard to

different structural reform categories, population size, rural/city categories, linguistic

divisions, industrial structure, age structure and geographical location (Jokinen et al. 2011:

18–19). One-third of the municipalities included in this study have been formed through

municipal mergers, another third consists of cooperation areas and the rest are regular

municipalities that have not undergone any major structural reforms.

The survey was directed for employees in the social and health care sector and the

education sector, and in 2011, also for employees in the administration sector. As a whole,

the occupational distribution follows approximately the same pattern in the survey and the
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total population in local government Finland. However, in the context of the reform, the

boundaries between different sectors are fluid. Related to this, the share of ‘‘other’’

occupations is larger in the sample than in the national statistics. Some of the respondents

(e.g. dental care personnel and some specialists) did not consider themselves to belong to

any given social and health care category and thus chose the ‘‘other’’ alternative.

The proportion of female respondents was 89 % in 2009 and 85 % in the 2011 survey,

while their total share in local government as a whole was 81 % in 2010 (Local govern-

ment employers 2011). Also the age distribution followed approximately the same pattern

in the surveys and in the population: the share of under 30-year-olds was 5–6 % in the

surveys (9 % in the population), 18 % in the age group of 30–39 (18 %), 31–32 % in the

age group of 40–49 (30 %), 36–37 % in the age group of 50–59 (35 %) and 6–7 % in the

age group of over 60 (8 %) (ibid.).

Some sources of non-response bias were detected during the research process and

corrective actions were taken where possible. In 2009, all 40 municipalities taking part in

the Evaluation Programme ARTTU participated also in the survey study; in 2011, two

municipalities did not participate due to some other studies going on at the same time.

Another thing was that the survey was conducted using paper questionnaires sent by

regular mail in 2009 and using a web-based tool in 2011. Hence, the web-based survey

caused some bias, leaving especially some social and health sector workers unattainable.

Due to this, a second smaller survey (n = 1,373) using paper questionnaires was con-

ducted. To achieve as good reply percentages as possible, at least one reminder message

was sent to the non-respondents in both years, several in the case of the web-based survey.

The analysis proceeds mainly with sum scales of the specified QWL dimensions and the

total QWL that sums up all the dimensions (‘‘Appendix’’). QWL consists of five dimen-

sions with several items in each. The dimensions are (1) intrinsic rewards of work, (2)

work influence, (3) social openness at workplace, (4) open ways to solve work conflicts,

and (5) supervisory work (for alpha coefficients in sum scales, see ‘‘Appendix’’). In the first

survey round in 2009 it seemed that social and cultural factors might be in a crucial role in

the municipality regarding how the reform was felt and handled. Therefore, a new sum

variable called social capital was added in the 2011 survey (‘‘Appendix’’). The variable has

been used in another study in a municipal context and the measure has been proven to yield

consistent results (Oksanen 2009). The index has been developed to cover both cognitive

and structural forms of social capital and to include bonding, bridging and linking

dimensions of social capital (cf. Szreter and Woolcock 2004; Portes 1998). Participation of

employees in the PARAS reform included 15 items, of which three were chosen for closer

examination, namely participation to reform, information received and concrete actions

seen relating to the reform. Statistical methods will be used here to examine (1) the

stability or change of overall QWL, (2) the stability or change of the QWL differences

between municipalities and sectors over the review period, (3) the relationship between

QWL and social capital (4) the relationship between the participation in reform and QWL

and (5) the predictors of intrinsic rewards and influence at work.

5 Results

Since 1995, the quality of working life (QWL) has been studied in municipalities in

Finland by employing the same methodology (Nakari 1996, 2004). The variables have

been the same; there are only slight differences in the wordings and content of the sum

variables between the ARTTU study and the earlier studies. The overall QWL sums up the
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information covered by five sub-dimensions: open ways to solve work conflicts, work

influence, supervisory work, social openness at workplace and intrinsic rewards of work.

The correlations between the sub-dimensions and the total QWL are presented in Table 1.

The Cronbach’s alpha coefficient which refers to the consistency of the index was in the

2009 sample 0.78, in the 2011 sample 0.79, and in Nakari’s (2004) study 0.92. The alpha

coefficient in the five dimensions varied between 0.82–0.94 in 2009 and 0.83–0.94 in 2011.

The results show that QWL is quite a slowly changing phenomenon. The level of the

QWL sum-variable (scale 1–5, 5 meaning best quality) varied between 3.37 and 3.49 in the

period 1995–2011. Also the mutual ranking of the sub-dimensions remains the same,

intrinsic rewards of work ranking highest and open ways to solve work conflicts lowest

(Figure 1).

A high level ([4) of intrinsic rewards each year as well as the improved values of

supervisory work (t test significant between 2009 and 2011, p \ 0.001) are noteworthy.

However, behind the stability of the general picture there can be noteworthy variation.

Figure 2 illustrates these phenomena by cross-tabulating the municipalities by their

ranking in the QWL scale in 2009 and 2011, classifying eight lowest ranking in the

category ‘‘low’’, eight highest ranking in the category ‘‘high’’ and the rest in the category

‘‘medium’’. Firstly, QWL differs between municipalities. The scale of variation has

diminished from 2009 to 2011–in 2009 means 3.14–3.92, standard deviation 0.567; in 2011

respectively 3.27–3.72 and 0.585—but there are municipalities both in the lowest- and

highest-ranking ends that have secured their positions (see Fig. 2).

Overall, the quality of working life was slightly better in 2011 than in 2009, but the

difference was not statistically significant (t test, p [ 0.05 one-tailed). The change in the

level of QWL was statistically significant in seven out of 38 municipalities, of which six

had also changed their position in the ranking order.

Secondly, the differences between municipalities ranking low and high in QWL are

repeated also in all the sub-dimensions of QWL (see Table 2).

Thirdly, there are differences between the service functions; also those differences have

remained the same in 2009–2011. Both in 2009 and 2011, working with little children was

ranked highest and working in health care centres and with elderly people lowest in QWL,

and the order between the functions has remained the same since 1995. Some changes in

the level of QWL have taken place. Especially the decrease of the level of QWL among

health care doctors since 1995 and the increase of it among elderly care workers from 2009

to 2011 are noteworthy (Table 3).

Table 1 Intercorrelations of the sub-dimensions of QWL in 2011

Work
influence

Social
openness
at workplace

Intrinsic
rewards
of work

Open ways
to solve
work
conflicts

Supervisory
work

Social
capital

Work influence 1.00 .377 .340 .290 .309 .341

Social openness at workplace 1.00 .408 .652 .663 .772

Intrinsic rewards of work 1.00 .302 .376 .391

Open ways to solve work
conflicts

1.00 .591 .659

Supervisory work 1.00 .780

Social capital 1.00
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Although the quality of working life seems to be relatively stable in nature, it can also

show a systematic pattern of change (Fig. 2). Regarding structural matters organization

form (mergers, cooperation etc.) did not differentiate QWL levels (variance analysis,

p [ 0.01). QWL has improved more in smaller than in bigger municipalities, which is

visible in the significant difference in t test (p \ 0.01) according to size in 2011. QWL was

highest in municipalities where population growth was strong in 2009, but in 2011 such a

difference according to the growth variable did not exist.

What is interesting, however, is that eight of the nine municipalities that have improved

their ranking in QWL were formed through mergers or established as cooperation

municipalities. What is also noteworthy here is that the changes take place in small steps.

The relative transfers are all between adjacent categories, not a move from the ‘‘low’’ to the

‘‘high’’, for example.

The different dimensions of QWL in 2011 were examined in the categories of the

relative stability/change as applied in Fig. 2. All the dimensions point to the same direc-

tion; i.e., those municipalities that rank low in the total QWL have lower values in all

dimensions than those in the medium category and medium-ranked lower values than those

in the category ‘‘high’’.

In the 2011 survey a new variable was added that is called here ‘‘social capital’’. The

sum index to be used here consists of 8 items (‘‘Appendix’’), the alpha coefficient being

0.89. The social capital index is highly correlated with the total QWL (r = 0.80). As such

the correlation is not a surprise since the social aspects of the work communities and

supervisory work are included in QWL. Still, the social capital sum scale has a special

emphasis that differentiates it from the dimensions covered in the QWL scale. All in all,

the average level of social capital is high (scale 1–5, mean 3.75). The social capital

variable follows the same pattern as the dimensions of QWL, being lowest in the

municipalities that rank low and highest in those that rank high in the total QWL (Table 4).

Fig. 1 Rank order of the sub-dimensions of QWL in 1995–2011. Means on the scale 1–5; the higher the
value, the better
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Pairwise comparisons of social capital values of those municipalities that have remained

the same in the ranking of the QWL to those that have moved to the adjacent category are

statistically significant (t test, p \ 0.01) with the exception of the comparison that

remained medium/from medium to low. Noteworthy are the sizable differences in social

capital between the municipalities ranking low and high in the total QWL as well as the

relatively high values in those municipalities that have improved their positions in the

ranking scale and where also QWL has improved in absolute numbers.

Fig. 2 Relative change of the QWL ranking 2009–2011 in municipalities (t test comparison of 2009–2011
results, *p \ 0.05; **p \ 0.01; ***p \ 0.001. Numbers refer to the code names of the municipalities)

Table 2 The total QWL and its different dimensions in 2011

Dimensions Quality of working life, total sum variable

Low Medium High

Intrinsic rewards of work 3.86 4.14 4.57

Work influence 2.67 3.17 3.67

Social openness at workplace 3.00 3.67 4.17

Open ways to solve work conflicts 2.50 3.00 3.75

Supervisory work 3.00 3.70 4.20

Means of the dimensions on different levels of the total QWL (cutting points: low = 25 % quartile,
high = 75 % quartile)
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The survey also contained questions about how the planning activities had proceeded in

the municipalities. We studied more closely the answers given to the questions of whether

the respondent considered there had been enough possibilities to participate in the planning

of the reform, whether there had been enough information about the reform from the

personnel’s point of view and whether there had been concrete actions to promote the

reform (Table 5). These items were taken for a closer examination since they were posi-

tively correlated with QWL, even though the correlations were small (0.26, 0.24 and 0.18

respectively).

Participation possibilities in the planning process had increased slightly from 2009 to

2011. This was the case in 31 municipalities out of 38. Answers to the question concerning

information about the reform were divided: in 21 municipalities, respondents reported at

least slight improvement, while in 14 municipalities they were more critical in 2011 than

2009. Concerning concrete actions, the number of ‘‘Can’t say’’ options had remained

relatively large, as had the neutral alternative ‘‘Doesn’t agree or disagree’’ in both years. A

few municipalities could be found where these variables received exceptionally high or

low values coupled with values in the same direction in the total QWL.

There is a statistically significant relationship between these variables and QWL (var-

iance analysis, p \ 0.01). The check of interaction effects between these variables and the

Table 3 Quality of working life in different service functions in 1995, 1999, 2003, 2009 and 2011

1995 1999 2003 2009 2011 Mean 1995–2011

Social and health care

Sheltered housing for the elderly 3.37 3.36 3.33 3.24 3.41 3.34

Health care centre doctor 3.47 3.46 3.31 3.26 3.29 3.36

Elderly care 3.37 3.36 3.34 3.28 3.42 3.35

Health care centre ward 3.44 3.30 3.20 3.29 3.36 3.32

Home nursing 3.56 3.45 3.49 3.37 3.43 3.46

Education

Upper secondary school 3.42 3.49 3.51 3.42 3.44 3.46

Comprehensive school grades 7–9 3.39 3.39 3.37 3.45 3.48 3.42

Comprehensive school

Grades 1–6 3.66 3.67 3.59 3.64 3.63 3.64

Day care 3.58 3.63 3.54 3.64 3.73 3.62

Means on the scale 1–5; the higher the value, the better the QWL. 1995: n = 6,025; 1999: n = 5,079; 2003:
n = 4,879; 2009: n = 3,710; 2011: n = 4,618

Table 4 Social capital means in the categories of change in QWL in 2009–2011

Change in QWL n Social capital Mean

Remained low 442 3.63

From low to medium 351 3.82

From medium to low 382 3.66

Remained medium 1,422 3.70

From medium to high 566 3.87

From high to medium 989 3.76

Remained high 218 3.96
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structural variables (reform type, size, growth) on QWL did not show any significant

effects, with the exception of a slight interaction effect of the size of the municipality with

information provision. In any case, good information provision contributes to good level of

QWL in municipalities of all sizes. The total picture, however, leaves open questions

because the aggregate level comparisons of municipalities in these variables of the plan-

ning process do not conform fully to the above linear interpretation. It can be also so that

the reform proceeds at a different pace in different municipalities and concrete actions that

the respondents would recognize as belonging specifically to the PARAS process were not

always easy to differentiate from the other ongoing changes.

Two dimensions of QWL were taken under closer scrutinity: the intrinsic rewards of

work and influence at work. Regression analysis was conducted to test factors that explain

variation in these two dimensions, covering exogenuous, endogenuous and individual-level

factors. Exogenuous factors included structural variables: reform type, size, growth and

density of population of the municipalities. Endogenuous factors included social capital,

participation of personnel in the planning of the reform, concrete reform actions and

communication about the reform. Individual-level factors included the degree of mental

and physical strenuousness of work, sex and age. At the first stage of the analysis, the

significance of all the above variables as predictors was tested (Table 6). At the next stage,

a stepwise analysis was conducted to select the best predictors from the set of the variables,

using the significance level p B 0.01 as the criterion.

In the stepwise analysis, exogenous factors were dropped out of the model as predictors

of intrinsic rewards. In explaining influence at work, the size of the municipality remained

in the model, which points to the fact that possibilities to influence were assessed to be

somewhat better in the smaller municipalities.

Social capital is the best predictor in both intrinsic rewards of work and influence at

work, which indicates that the better the level of social capital is, the better the intrinsic

rewards and influence at work are, and vice versa. As for intrinsic rewards, a high level of

mental strain predicts a high level of intrinsic rewards and the contrary is true in the case of

physical strain. Participation possibilities to influence the planning of the reform and

notably concrete actions to promote the reform have a positive effect on intrinsic rewards.

Younger people considered intrinsic rewards somewhat higher than older people and

women more often than men considered their work quite rewarding.

Regarding influence at work, a high level of strain, whether mental or physical, was

related to a low level of influence. Men considered their possibilities to influence higher

Table 5 Personnel’s experienced participation possibilities, information and concrete actions due to the
PARAS reform in 2009 and 2011, % of respondents

2009 2011

Enough
participation
possibilities

Enough
information

Concrete
actions

Enough
participation
possibilities

Enough
information

Concrete
actions

Agrees 8.4 17.3 24.0 9.5 13.5 18.1

Doesn’t agree or
disagree

16.4 20.1 27.6 23.0 24.3 31.3

Disagrees 54.7 46.1 20.2 48.8 40.0 18.7

Can’t say 14.5 13.0 24.4 14.8 16.8 26.5
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Table 6 Predictors of intrinsic rewards and influence at work in regression analysis (2011; N = 4,618)

Independent variables Dependent variable

Intrinsic rewards
of work

Influence
at work

b b

Exogenous

Reform type (a1) -.00 .01

Countryside (a2) -.08** -.02

Population size -.07** -.08**

Densely populated (a3) -.04* -.02

Population growth -.03 .01

Endogenous

Social capital .37*** .30***

Participation of personnel .06** .12***

Concrete reform actions .05** -.02

Information of reform .01 -.02

Individual-related

Sex .08*** -.10***

Age -.04** .01

Physical demands of work (b1) .17*** .08***

Mental demands of work (b2) -.10*** .10***

R2 .20 .16

Independent variable Intrinsic rewards of work
b

Social capital .37

Physical demands of work .17

Mental demands of work -.10

Sex .08

Participation of personnel .06

Concrete reform actions .05

Age -.04

Independent variable Influence at work
b

Social capital .29

Participation of personnel .11

Mental demands of work .10

Sex -.10

Physical demands of work .08

Concrete reform actions .05

Population size -.06

b standardized regression coefficient; *p \ .05; **p \ .01; ***p \ .001

a1, a2, a3 dummy variables; a1 0 = no reform, 1 = reform; a2 0 = countryside,comparing group towns; a3
0 = densely populated, comparing group towns. b1, b2 low values on variables indicate high strain

Stepwise analysis, best predictors (p B 0.01)
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than women. Possibilities to participate in the planning of the reform were positively

related to influence at work.

6 Discussion

The study relates to a period of many kinds of structural and organizational changes in the

whole municipal sector. The surveys were carried out twice, in 2009 and 2011, and thus

gave us a chance to trace possible changes during that time interval. Available comparable

data from earlier years, starting from 1995, could be used as a reference point for longer

term trends. The focus was on the overall quality of working life (QWL) and on the

different dimensions of QWL.

The results can be summarized into three main observations: (1) the relative stability of

QWL over the years, (2) the systematic variation in QWL between municipalities and

service functions, and (3) certain variation and changes that point to the importance of both

the general cultural context where the changes take place and the extent to which change

becomes a matter necessitating strategic concern.

Taking into account the potential scale of variation, the observed level of QWL has varied

relatively little over the years. A number of changes occurred in the rank order between the

municipalities regarding the experienced goodness of QWL during the examination period

2009–2011, but no transfers from the low rank to the high or the other way around; i.e., the

changes were in the adjacent categories of the scale. Also the pattern of the sub-dimensions

remained the same over the years; i.e., those dimensions that received high scores in one year

received them also in another year, and the other way around. The rank order between the

service functions also remained the same in 2009–2011. All in all, changes that take place in

QWL seem to occur in small steps rather than in striking leaps.

According to the variables of the structural quality of the reform, the results do not show

systematic variation in QWL. What is noteworthy, however, is the observation that those

municipalities that had improved their relative ranking among the municipalities in QWL

as well as their absolute scores in QWL were almost all results of mergers or established

cooperation municipalities. This is a result that deserves further consideration.

Both the relative stability of QWL over the years and the systematic variation between the

municipalities and service functions point to the methodological soundness of the approach.

The method applied provides consistent results. This conclusion is important from both the

methodological and the practical point of view. As reviewed in this article, there has been

discussion in the literature of the measuring of QWL since the launching of the concept. The

multidimensional measure applied here seems to meet the need of giving consistent results

and of being sensitive to the kind of work and conditions in the organization.

International comparative studies have also shown relative stability in the specified

features of QWL over the years and clear differences between countries (Fifth European

Working Conditions Survey 2010). There is no straightforward way to trace the causes of

country differences, since, understandably, also the within-country variation behind the

average number is sizable and the surveys do not provide means to control it. However,

some institutional factors have been suggested to possibly explain them (Gallie 2003).

We consider that institutional factors might also be behind the differences between the

municipalities. By institutional factors we mean, in line with the theorists of what is called

new institutionalism (Powell 2008; Brunsson and Olsen 1990), the rooted rules, beliefs,

ways of thinking and cultural norms within a specific municipality context. As an obser-

vation from our study, it has come out in workshops organized by the ARTTU evaluation
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programme with the representatives of the municipalities that structurally very similar

municipalities (by size, economic situation) have arrived at quite different organizational

solutions with quite different arguments based on the prevailing institutional constellation

within the municipality (see also Slack and Bird 2012: 92–102; Meklin and Pekola-

Sjöblom 2013: 20, 59–63).

However, in tracing similarities and differences in QWL between the municipalities in

the reform context, we should find a way to recognize the social practices behind the

results. Exploring social practices with explanatory power is the major challenge that

Saunders (2011) specifies for evaluation of broad scale reforms.

As indicated, there were also some changes to be found behind the overall picture of

stability of the QWL level. In the literature there has been discussion of how to interpret

changes in people’s experiences and attitudes. Golembievski et al. (1976) have charac-

terized changes in terms of alpha, beta and gamma changes, referring by alpha change to

absolute quantitative change, by beta change to the respondent’s subjective recalibration of

the measurement scale and by gamma change to the respondent’s reconceptualization of

the measured variable (see also Millsap and Hartog 1988).

The overall stability of QWL over time speaks against the beta and gamma change

explanations. The fact that the municipalities that had improved their ranking in the QWL

scale are results of mergers or established cooperation municipalities suggests rather that

some strategic consideration was devoted to human resource issues in those municipalities.

Perhaps also increased inputs for the training of supervisors, which had taken place in most

of the municipalities, yielded positive results for QWL in some cases.

Still, in some cases, the gamma change explanation is not without ground either. The

comparison of the occupational groups over the years shows changes in the scores of health

care doctors and elderly care workers, whose work has been under wide public discussion.

The deteriorating trend in the evaluations given by health care centre doctors might reflect

something about changed expectations, in addition to concrete conditions of their work.

The improved figures by elderly care workers, on the other hand, might reflect concrete

improvements in the conditions as a consequence of the demands made in public dis-

cussion; wide attention to the issue may also have contributed to the positive feelings of the

meaningfulness of the work.

The study took into closer examination two dimensions of QWL, the intrinsic rewards

of work and influence at work, and sought explanatory factors for their variation. Structural

factors (type of reform, growth perspective of the population and the size of the munici-

pality) do not contribute as such to the level of these variables, with the exception of a

minor influence of the size of the municipality. The social and cultural situation in the

municipality clearly matters when measured by social capital and possibilities to influence

the reform. Also individual-related factors (mental and physical strain, age, sex) are linked

to these dependent variables.

The intrinsic rewards of work deserve special attention due to their connection to

motivation. In some countries, the levels of intrinsic rewards of work were lower in public

sector work in comparison to private sector work (Jin 2013), even though also unexamined

and stereotypical images prevail on these matters (Rainey and Bozeman 2000). The

inferior position of municipal work regarding the intrinsic rewards of work is not the case

in Finland (Lehto and Sutela 2009), and also total national figures across the sectors in

growth possibilities related to work, for example, are on a relatively high level in inter-

national comparisons (Oinas et al. 2012). Such results speak for the need of directing

attention to cultural and institutional factors in the public sector motivation studies which

have recently gained increased interest (e.g. Brewer et al. 2012).
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Influence at work, for its part, is a crucial moderator of the effects of working conditions

on wellbeing (Karasek and Theorell 1992). Also international monitoring studies have

acknowledged its importance as a determinant of the overall quality of working life and

have regularly included it into the variable lists to be followed (e.g. Oinas et al. 2012).

In municipal organization, politics and action are interwoven (e.g. Haveri 2008),

sometimes even in a conflicting manner. Reforms are driven by political motives and they

are not always congruent with the conditions of action in the organizations. It is not rare

that reforms look better ex ante than ex post, as Brunsson concludes (Brunsson 1989, 226),

because the actual reform work tends to reveal the complications and drawbacks that the

inspirational talk in favour of the reform does not touch. It may be true that reform often

fails to lead to any great change in the way an organization works, as Brunsson (p. 203)

states. It may also be that changes are incremental and not immediately detectable, as

Kuhlman et al. (2008), for example, found in their study of reforms in German local

government, which seems to be the case also in this study.

There is a need to monitor emerging trends in human resource issues in local gov-

ernments in both Finland and other countries. The quality of working life is one meth-

odologically valid indicator that provides important information for assessing the attraction

of work in municipalities. In any case, the challenge of interpreting the variation found in

the results of different time points still remains.

In reform contexts, human resource management strives to ensure that the goals of the

reform are achieved by taking various measures and actions. Colley et al. (2012) found

that, on the one hand, similar ideas and measures concerning human resource policies have

diffused from country to country and, on the other hand, there is a clear need for con-

textualized understanding and action. The authors of this article sympathize with the views

of human resource management as a systemic way to approach personnel issues within a

specified environment rather than as a collection of individual HR practices (cf. Colbert

2004). For example, in this study we found that the scores in the assessment of supervisory

work had increased. Based on the contextual data within the ARTTU programme, we

discovered that municipalities had invested in the training of supervisors. Our assumption

is that the impact of individual HR measures (e.g. specialized training) on the overall

quality of working life varies according to the social and cultural context of the munici-

pality. Consequently, further research and case studies are needed to corroborate this.

The evaluations of broad scale programmes have found that impact processes tend to be

complex and that their effects are often indirect as well as hard to identify and measure.

Saunders (2011: 91) defines the question ‘‘under what circumstances and why a particular

strategy rather than another is likely to yield a positive effect’’ as the key issue of pro-

gramme evaluations and suggests an approach that seeks changes in social practice to

explain the effect. This advice is worthwhile also in interpreting development trends in the

quality of working life. The results of our study of municipal reform indicate that the socio-

cultural environment and having the opportunity to participate are of great importance.

7 Conclusions

In quite many countries, local governments are faced with pressures for structural changes

and reorganization of their services. This study has dealt with the situation of municipal

employees in Finland in the midst of a wide-scale reform planned to respond to the

forthcoming challenges of the municipal sector. Within the framework of the reform, in

both Finland and many other countries, the personnel have been left in the side role. Still,
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to achieve the objectives of the reform, they should be in the core role in order to give

optimally their adaptive and innovative capacities for the service of the citizens within the

new and changing conditions. There is a need for adequate methods to monitor situations

of personnel in local government.

The method applied in this study seemed to reflect in context-specific ways the situa-

tions in the municipalities and service functions and thus provides an adequate tool for

evaluating reforms and organizational changes. The measures of QWL did not show many

alarming signs of negative development from the employees’ point of view. However, the

positive signs were only of a more modest kind, they did not essentially point to any new

perspectives for employees. A positive signal was that the intrinsic rewards of work have

remained on a relatively high level through the years. Another positive signal was

increased satisfaction with supervisory work. It is obvious that rooted rules, beliefs, ways

of thinking and cultural norms within a specific municipality context have a preserving

function and thus protect employees from continuous changes in their work, which might

become strenuous in many ways. The effects of the wide-scale reform on daily work

seemed more incremental than radical. In this study, improvements in the supervisory role

and a relatively high level of social capital in most of the municipalities suggest as a

plausible explanation that they might play a buffering role against the confusion and strains

related to the reform.

In the context of local government reforms, the role of human resources is still typically

defined as an expense rather than a resource. It is not only wellbeing of personnel, but also

gradual changes in the active and contributing role of personnel to organizational changes

that should be evaluated before the final economical and administrative conclusions about

the reform are drawn. In the case of Finland, and other countries as well, conclusions are

often rushed under political pressure and they are not always in line with evidence in such

issues.

Building new and innovative capacity for work would require deliberate attention to the

different aspects of QWL and improvements in the problems observed. In cases in which

the reform leaves personnel issues on the side track, it is a challenge for HRM to contribute

to the objectives of the reform amidst the tensions created by both preserving and change-

requiring powers. Becoming knowledgeable of these tensions and planning the possible

individual HR practices in a context-aware manner are the first steps towards this

contribution.
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Appendix: Quality of working life (QWL, alfa 5 .79) sum variables

Intrinsic rewards of work (alpha = .85)

K2107 Work develops the worker.

K2105 Work is interesting.

K2106 Work requires me to learn new things.

K2109 Work is varied.

K2112 One can use one’s know-how in work.

K2111 One can achieve one’s goals in work.

K2110 Work requires responsibility.
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Work influence (alpha = .83)

K1003 On pace of the work.

K1002 On order of your tasks.

K1001 On what is included into your tasks.

K1004 On your working methods.

K1005 On how work is being divided among people.

K1006 On whom you are working with.

Social openness at workplace (alpha = .86)

K1106 Atmosphere at our workplace is encouraging.

K1107 Tasks at our workplace are well organized.

K1109 Know-how is being appreciated at our workplace.

K1104 Information is being transmitted openly at our workplace.

K1108 There is positive attitude towards changes at our workplace.

K1102 People can really be trusted at our workplace.

Open ways to solve work conflicts (alpha = .89)

K2307 Conflicts are being discussed openly at the workplace and we try to find a

solution which benefits all.

K2306 When conflict appears, we try to find a compromise solution which satisfies all.

K2308 When conflict appears, we search for a reasonable solution which is based on

expertise.

K2304 Open coming up of conflicts is being encouraged.

Supervisory work (alpha = .94)

K2411 My supervisor builds up trust.

K2408 My supervisor supports and encourages me.

K2412 My supervisor acts fair and equal.

K2402 My supervisor is inspiring.

K2410 My supervisor appreciates my know-how.

K2407 My supervisor shares responsibilities in a reasonable way among workers.

K2403 My supervisor tells openly about all work-related matters.

K2404 My supervisor trusts her workers.

K2409 My supervisor knows my tasks well.

K2406 My supervisor encourages workers to educate themselves and develop in their

work.

Separate sum variable:

Social capital (alpha = .89)

K2413 Our supervisor treats us with kindness and consideration.

K2414 Our supervisor shows concern for our rights as employees.

K2415 We can trust our supervisor.

K2501 People keep each other informed about work-related issues in the work unit.

K2502 We have a’we are together’ attitude.

K2503 People feel understood and accepted by each other.

K2504 People in the work unit cooperate in order to help develop and apply new ideas

K2505 Do members of the work unit build on each other’s ideas in order to achieve the

best possible outcome?
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Abstract 

e is a little empirical evidence about 
the actual relationships between this strategic constellation and HRM outcomes like the quality of working life (QWL) of 
personnel. By employing a large personnel survey from Finnish municipalities, decision-maker sur
strategic documents we aim to clarify the interrelationships between the strength of the strategic human resource management 
(SHRM) and different HR indices like involvement, renewal, trust, and QWL. We conclude, that bearing in 
between organizational culture and adopted HRM strategy, applied QWL measure may be an adequate tool while assessing the 
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1. Introduction 
 

Methodologically, human resource researchers often distinguish between the concepts or measurements, on the 
human 

resource management (HRM) system is implemented in practice explains most of the variation between 
e and outcomes, such as the quality of working life of their personnel. 

In our research concerning the local government reform presently underway in Finland we have arrived at the 
same conclusion also. Namely, there really is considerable variation in the level of the quality of working life 
(QWL) of the personnel between different municipalities over time. However, this quite reliably shown variation 
could not have been explained by any ize or 
structural organization. Instead, more significant has seemed to be the local human resource management system, 
the tradition and the organizational atmosphere (cf. Bowen & Ostroff 2004), and in broad terms, institutional factors 
(Brunsson & Olsen 1990), which are rather prevalent. Of course, the management style, the 
good change leadership in organizations has been seen to have some role as well (Stenvall et al. 2008). 
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From the strategic human resource management (SHRM) perspective the central question is, can we reliably 
show that HRM practices  e.g. the quality of strategic documents, involvement of personnel to ongoing reforms and 
strengthening of renewal potential of human resources  lead to better HR outcomes like the measured QWL and 
finally to the competitive advantage. There is a lack of empirical work that aims to establish the connections 
between different types and styles of HRM implementation. At the same time there is a gap in SHRM theory in a 
sense that it would explain why the suggested rationally strategic efforts in relation to human resources, as part of 
the core strategy, would produce better organizational performance than some other approaches. It is more than 
likely that HRM needs to be understood as practices of varying scale and depth in different institutional contexts and 
strategies, differently interpreted in private and public sector organizations as well as resonating differently with 
different kinds of working cultures and traditions. 

In this article, we use the Finnish local government related data consisting of personnel survey, decision-maker 
survey and strategic documents in order to explore the interconnections between these and HR 
indices. We ask 1) what role has been given to the human resource issues in the municipalities
and how is this role related with  2) level of trust relations; 3) level of involvement of the personnel to 
the development activities, 4) level of renewal potential of the human resources and 5) level of overall quality of 
working life of the personnel. 

2. Theoretical background 
 

does not make much difference whether the organization is a private company or a public sector organization if the 
common goal is to use human resources more efficiently. However, empirical evidence of that is scarce; strategic 
human resource management research has mostly focused only on the private sector (e.g. Boxall-Purcell 2008). In 
this study we employ public sector data from 34 Finnish municipalities and their personnel on education, social and 
health sector and administration. 

Another starting point of this research is a methodological one. Many studies have sought and proven causal links 
between different HRM modes and organizational performance. Many of the recent empirical studies have focused 

ommitment (OC) 
(Shagholi et al. 2010), organizational climate (Arabaci 2010), job satisfaction (Oraman 2011), and productivity 
(Azarchehr-Sehat 2010). 

Instead of asking whether there is a connection between HRM and organizational performance and HR indices 
(e.g. Boselie et al. 2005), Bowen and Ostroff (2004) have urged researchers to take into account also HRM 
processes. They distinguish distinctiveness, consistency and consensus concerning HR policies (ibid.). We consider 
this as a worthwhile argument, because human resource management is not an automaton but human process itself. 

Contextual research in the field of the HRM is also quite rare. Even though we already know a great deal about 
the general importance of HRM, one thing that is often referred to is that the way of implementing human resource 
policies and strategies matters the most (Bowen & Ostroff 2004, Delmotte et al. 2012). This means that any HRM 
practice is not a mechanically repeatable operation but a set of unique social acts and interactions and subjective 
interpretations of, for ex
(Bowen & Ostroff 2004). Understandably, the measurement of the success of the HRM system is highly debatable 
in literature (ibid., Lepak et al. 2006). 

Hence, in addition to survey data, we employ strategic documents in order to qualitatively distinguish between 
municipal organizations with or  orientation. We then 
proceed to examine the possibility to interpret the measurements of the quality of working life of the personnel as an 
indicator of a strong strategic HRM orientation, and also how the involvement of the personnel and renewal of 
human resources condition human resource strategies. In addition, the empirical findings are interpreted in the 
framework of the ongoing reform of local government and services in Finland. 

Bowen and Ostroff (2004, 206) distinguish between HRM content and process, and state that these should be 
integrated effectively in order for HRM actually linking to (explaining) firm performance. 



133 Esa Jokinen and Tuula Heiskanen  /  Procedia - Social and Behavioral Sciences   81  ( 2013 )  131 – 141 

behaviors and attitudes needed for effectiveness, because individuals may interpret the HRM practices 
  

While Bowen and Ostroff (2004) claim that the strength of HRM system depends on metafeatures of HRM 
system like visibility, understandability, legitimacy, relevance, instrumentality, validity, and consistency of HRM 
practices as well as on consensus and  fairness, we will focus on the link between the strategic HRM orientation as 
expressed in the strategic documents and the different HR indices 

Quality of working life (QWL) is an old concept from the 1970s (Davis & Cherns 1975). While being under 
continuing debate (e.g. Martel & Dupuis 2006), QWL comprises two important features: it operationalizes the two-
way interaction between an organization and an employee, and also attempts to create generally understandable 
criteria for the good conditions of HRM. 

An integral part of strategic human resource management is the involvement of personnel in development and 
decision making (e.g. Gratton & Truss 2003). Using our data we examine how the involvement index as well as the 
renewal potential of human resources index covariate with QWL, on the one hand, and SHRM orientation, on the 
other. Also, we will shed light on the interrelationship between these and the nature of the municipal trust 
relationships. In organizations, social systems are complex and we have therefore considered it important to study 
potential HRM outcomes from different points of view at the same time. 

High-involvement organization theory (Lawler 1992) stresses that the involvement of personnel should be 
thorough in the sense that employees should be given real power in relation to the decision-making and structures of 
the organization. The theory acknowledges that this is a demand that most of the managers might see somehow 
threatening (ibid., 327
examining the strategic thought given to human resources as an important prere  

Finally, according to our experience, the measurements done by HRM departments in organizations are often left 
aside and underutilized, even though they would contain interesting information from the strategic perspective of the 

 not get much support from the mainstream research either, which tends to be statistically 
oriented and filled with abstract concepts. Still, measuring is an integral part of the development processes of HRM 
practices, and identifying the most important and usable measures and indicators should be better supported by 
research. 

Hence, there is a great need for new research innovations that would help organizations to bridge the gap between 
core management and HRM. In strategic sense the organization should use the inputs of the personnel in the core 
strategy and management, and vice versa. This interaction could be strengthened through integ

 the HRM practices and measurements. 

3. Methods and data 
 

We employ three independent empirical data sets to explore the interconnectedness of 1) the quality of working 
life of the personnel (QWL) in municipal organizations, 2) the involvement of the personnel in the reform process, 
3) the renewal potential of human resources, 4) trust and collaboration level, and 5) strategic orientation towards 
human resource issue. 

The data is collected within the framework of a broad evaluation study called ARTTU. The evaluation study as a 
whole relates to the project to restr 2012). The 
evaluation programme consists of six research modules: 1) local democracy and leadership, 2) municipal services, 
3) municipal personnel, 4) municipal and regional economy, 5) community structure in the urban regions, and 6) 
evaluation of the execution of the reform. As stated in the Paras-ARTTU programme brochure, 

The project to restructure local government and services in Finland is the biggest project since the free-
community reform at the end of 1980's and in the beginning of 1990's. This so called PARAS-project aims to 
create a system, which ensures high-quality municipal services for all in the future, and focuses on the 
possibilities of local authorities to provide services, i.e. on the structural and financial foundation of the system. 
The PARAS-reform will most likely affect significantly on the ways of providing municipal services, inter-
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municipal co-operation, municipal structures as well as local democracy. Therefore it is highly motivated to start 
an extensive evaluation research programme which will reinforce the evaluation made by state civil servants and 
by the Association of Finnish Local and Regional Authorities (AFLRA). (ALFRA, 2009.) 
Firstly, we have a large survey data of municipality personnel from education, social and health sector and 

administration, collected in 2009 and 2011 (n=3710 and n=4618 respectively, response percentages 60 and 52). This 
survey consists of items related to the quality of working life, comprising five subdimensions of the total QWL 
(alpha coefficient=0.79): intrinsic rewards of work (alpha=0.85), work influence (alpha=0.83), social openness at 
workplace (alpha=0.86), open ways to solve work conflicts (alpha=0.89) and supervisory work (alpha=0.94). In 
addition, the survey contains 8 items comprising the social capital sum variable (alpha=0.89). The survey was 

local government and se 2012. 
This survey includes also items concerning the participation of personnel in the ongoing reform and renewal 

potential related questions about the way in which an organization is training, developing and making most of its 
potentials. On the basis of these we have formed the involvement index and the renewal potential index, 

and these two are examined also on the aggregate level of municipalities. 
In addition to QWL (varying between 1 and 5), the involvement and renewal of personnel indices (varying 

between 1 and 3) we use trust and collaboration index (varying between 1 and 6), which has been formed on the 
basis of the mentioned survey and another study on the conceptions of decision-makers (Sandberg, 2012). In other 
words, this index is combined of the social capital index used in our study and the cooperation index from Sandberg 
(2012). 

The contents of each sum variable index are presented in detail in Appendix. 
Municipal strategies and personnel strategies of varying nature from municipalities under study were analysed by 

using qualitative categorization method. While in some of these municipalities such strategic documents did not 
exist at all, in a few cases they were quite detailed and naturally related to each other. Hence, we classified the 
municipalities according to the interconnectedness of overall municipal strategies and personnel strategies into three 
categories: a) no interconnection, b) formal interconnection, and c) intrinsic interconnection. The typology and the 
amount of municipalities in each category is presented in Figure 1. 
 

  Municipal strategy 
  No reference to human 

resources exists 
Reference to human resources 
exists 

Pe
rs

on
ne

l 
st

ra
te

gy
 No reference to 

municipal strategy 
No interconnection (n=9) No interconnection / formal 

interconnection  
Reference to 
municipal strategy 
exists 

Formal interconnection (n=20) Intrinsic interconnection (n=5) 

 
Figure 1. The SHRM orientation typology. 

 
Intrinsic interconnection means that the municipality strategy includes a view of human resources as a strategic 

resource and as a tool for a municipality to achieve its strategic goals, such as being an attractive employer and 
producing better services. In its prototypical form this intrinsic interconnection is expressed in the following 
paragraph written by the Finnish Local Government Employers, which could be found as different variations in both 
municipal strategies and personnel strategies. 

While the organizations are going through restr
need to be redefined. The largest municipality units are able to provide developed human resource services, 
invest in the personnel competences and recruiting and also systematically market a positive employer image. 
Because local government is a very labour-intensive sector, there is a need for sufficient and able personnel to 
produce the municipal services. (Local Government Employers, 2012.) 
Formal interconnection refers to the usual case of reference from one strategy to another, but the textual context 

reveals that these references are not much more than words. Or, it might be that the human resource strategy is quite 
developed of its strategic orientation, but actual municipality strategy is very scarce in relation to human resources. 
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In the case in which the municipality strategy is very detailed also in relation to human resources, the 
categorization eventually depends on the quality of the personnel strategy. The third category means that no explicit 
interconnection between these two types of strategies can be found.  

The analysis then proceeds with the calculation of the statistical connections between the mentioned sum indices, 
and finally, with the examination of their relationship with the SHRM orientation typology. 

4. Results 
 
4.1 The SHRM orientation in municipal strategies 

 
human resource strategies were typically quite thoughtfully written, only few contained 

explicit reference to the municipality strategy and overall structural and service-related expectations that the 
personnel was to fulfil. Well-written and reflective personnel strategies / reports were interpreted by researchers as 
the most important sign of strategic orientation towards human resources in the municipality in question, and it was 
rather easy to categorize the level of their strategic connections.  

More complicated was 
they were all more or less advertising-type documents that did not actually contain much information in relation to 
the human resources. Actually there were three different types of municipality strategies to be found. Firstly, there 
were very scarce strategies including only slogan-

uded or not in the list. 
Of another type were the documents which included a clear framework for the personnel strategy, most typically 

based on balanced scorecard related 
dimensions of human resources like productivity, well-being and competences. Even though in some cases this kind 
of strategy did seem to be really thoughtful, we concluded that the connection with human resources was only 
formal in most cases  no details really existed and the slots  

Very rare were the type of municipal strategies that maybe did not seem very elegant but that included explicit 
references to the human resource strategy and to the significance of human resources as part of the service strategy 
or the employer image, for example. These documents also contained some intrinsic definitions for the strategic 
personnel goals and even indicators for monitoring changes. 

The main problem encountered in the categorization of the municipalities was that the municipal strategies were 

seemed that they more often resembled summaries of sector-specific issues rather than municipal level strategic 
thinking. 
 
4.2 Interrelationships between the SHRM orientation and HR indices 
 

There was a connection between the SHRM orientation and the quality of working life of the personnel, although 
the results are only indicative due to a low amount of observation units (see Table 1). The QWL mean was 3.60 (on 
the scale of 1 5) in the category and 3.46 in the  category. Also the 
involvement of the personnel and renewal potential were highest in the  category (2.08 and 2.63 
respectively, on the scale of 1 3). 

 
Table 1. The QWL means, involvement, renewal potential and trust index in different strategic human resource management type categories in 

the ARTTU research municipalities. 
 

SHRM orientation QWL (1-5) Involvement of 
personnel (1 3) 

Renewal 
potential (1 3) 

Trust and 
collaboration (1 6) 

No interconnection (n=9) 3.46 2.02 2.50 4.00 
Formal interconnection 
(n=20) 

3.50 1.98 2.56 4.06 

Intrinsic interconnection 
(n=5) 

3.60 2.08 2.63 3.60 
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However, the trust and collaboration index did not follow the same pattern, being lowest (3.60, on the scale of 2

6) in the ategory. Table 2 points to that the interconnectedness of QWL, the SHRM orientation and the 
trust and collaboration index is case sensitive. It seems that, in some cases, QWL is related to SHRM orientation, 
while, in most cases, QWL is explained by the level of trust and collaboration. The involvement and renewal 
potential indices are roughly following the level of QWL. This may be partly due to some autocorrelation between 
these sum variables and the total QWL (see Appendix). 

Hence, on the basis of this data, it is possible to interpret that the SHRM orientation, on the one hand, and trust 
and a collaborative atmosphere, on the other, are somewhat alternative dimensions. In less than half of the 
municipalities the SHRM orientation and the trust index covariate. For example, it is quite possible for a 
municipality to have  interconnection between strategies and a low level of QWL, or a strong trust level 
and low QWL. However, both a low level of trust or lack of interconnectedness of strategies are connected to a low 
level of QWL. 

 
Table 2. The quality of working life (QWL, in parenthesis) in the SHRM orientation categories and trust and collaboration index (abbreviations 

for municipalities). 
 

Trust & Collaboration 
level 

No strategic 
interconnection 

Formal interconnection Intrinsic 
interconnection 

5 6 HIR (3,64)    
PUD (3,51) 
 

(3,64) 
KAJ (3,60)  HAU (3,57) 
KIT (3,55)  LEM (3,52) 
PEL (3,52)  JYV (3,49) 
SEI (3,47)  HOL (3,37) 

LAP (3,67) 

4 UUR (3,54)  VAR (3,49) 
LAP (3,39)  JUU (3,28) 

RAA (3,63)  MUS (3,53) 
LIE (3,50)  HAR (3,40)   

KAR (3,76) 
SIP (3,68) 

3 HAL (3,39) OUL (3,53)  HAM (3,46) 
KOT (3,40) 

KUU (3,57) 

1 2 TUR (3,37) KIR (3,43)  KUO (3,43) 
POR (3,35) 

SOD (3,32) 

 
 

5. Discussion 
 

In this article, we sought to shed light on how strategic orientation towards human resources in Finnish 
municipalities is connected to different HR indices. These indices include high-involvement practices (Lawler, 
1992) like personnel participation in the ongoing local government reform and the focus 
renewal potential in municipalities as well as the quality of working life (QWL) of employees. We analysed the 
interconnectedness of municipal overall strategies and human resource strategies. These are considered to be some 
of the key questions in SHRM research from the resource-based point of view (Colbert, 2004). Also, from the 
systemic perspective in the complex, living systems there is a need to acknowledge the importance of organizational 
HRM processes as social action (ibid.) relying on experienced trust and collaboration within the organizational 
climate (Russel, 1976). 

On the basis of the quantitative comparisons with the municipality level data (n=38) we arrived at the conclusion 
that a connection could be found between the QWL and both the SHRM orientation and the trust and collaboration 
level in municipality. The existence of a good level of either one was a prerequisite to QWL to score average or 
better. However, which one of these dimensions was more important was a case-sensitive matter. It appeared that it 
was rare to have both  and strong level of trust and collaboration in the same 
municipality. The results were independent of the structural reform type, and power 
centralization index (Sandberg, 2012). This latter index refers to the distribution of the council seats between 
different political parties in the municipal councils (cf. Laakso & Taagepera, 1979). 
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The results of our study indicate that the way in which the municipal overall strategy and human resource 
strategy are interconnected (not at all, formally or intrinsically) has a bearing on the level of the quality of working 
life of the personnel. This condition lets us assume that in these municipalities where QWL is good, HRM must be 
doing quite well  or at least it is doing something right. This could be implementing high-involvement practices 
and strengthening the renewal potential of personnel through training, for example; the indices measuring these were 
highest in the intrinsic SHRM category. 

In the literature, the strategic human resource management tradition has become more and more aware of the 
plementation 

characteristics (Lawler, 1992, Colbert, 2004, Gratton & Truss 2003, Bowen & Ostroff, 2004, Delmotte et al. 2012). 
While there are theories and empirical evidence about the content of the HRM practices, less is known about how to 
actually identify or measure the relevant characteristics of the processes of the HRM at any given time (Bowen & 
Ostroff, 2004). This is also a very practical question from the point of view of professional developers and HR 
experts, who might implement different kinds of measures and measurements in their organizations without clearly 
knowing how to interpret and communicate them in their specific and maybe contradictory context. 

Hence, we could conclude also that HR practitioners could rely  with some common sense  on the QWL 
measurement, while assessing the success of their practices. However, another thing stands out. The trust and 
collaboration index also seemed to explain the level of QWL, and this was partially an independent dimension from 
the SHRM orientation. So the result may have the most to do with the qualitative categorization criteria used in 
assessing the SHRM orientation of municipalities. After all, only strategic documents and their explicit references to 
each other were taken into account.  

The qualitative categorization criteria emphasize the rational, (even new public) managerial way of thinking in 
the municipalities, while the trust and collaboration index focuses maybe more on informal management 
emphasizing the importance of relationships. Four alternative combinations of SHRM orientation and its 
(managerial) implementation context emerge that might explain the results having different implications considering 
the use of QWL measure: 
 
1. . 
 Municipality has a strong (new public) managerial culture. (Implementation level) 
 SHRM thinking is strong as seen in the documents (intrinsic connection between strategies). (Strategy level) 
 HRM strategy 

and managerial implementation culture, and the QWL related items in the personnel survey are likely to be 
identified rather similarly by the personnel. 

 This may be the case especially in such large municipalities which have gone through long-term organizational 
development efforts. 
 

2. . 
 Municipality has an informal managerial culture emphasizing relationships (high level of trust and 

collaboration). (Implementation level) 
 SHRM orientation is not strong as seen in the documents (no or formal interconnection of strategies). (Strategy 

level) 
 

managerial culture and HRM strategy, and the QWL related items in the personnel survey are likely to be 
identified rather similarly by the personnel. 

 This kind of condition may prevail especially in the small municipalities which have not had major 
organizational restructuring. 

 
3. . 
 Municipality has a strong (new public) managerial culture. (Implementation level) 
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 SHRM thinking is weak as seen in the documents (no or formal interconnection of strategies). (Strategy level) 
 QWL does not reflect well the success of HRM because it is subordinate to the overall strategy, and strategic 

operations have not (yet) tackled the HR issue. 
 among the personnel which would unevenly weigh down 

the QWL scores. 
 This was actually the case in many of the Finnish municipalities amidst the reform of local government and 

services. 
 

4. . 
 Municipality has an informal managerial culture (high level of trust and collaboration). (Implementation level) 
 SHRM thinking is strong as seen in the documents (intrinsic connection between strategies). (Strategy level) 
 QWL does not reflect well the success of the HRM because it has either withdrawn or grown out from the 

actual implementation level and the personnel is not likely to identify with the themes and items presented in 
the QWL type of survey, knowing tha

 
 This experience was actually written out by some of the respondents of our surveys, leading to withdrawing of 

personnel from the reforms. 

Even though we acknowledge the limitations of the data and the heuristic nature of these interpretations, we 
assume that, because the strategic value given to human resource issue in particular is a very complicated empirical 
question, this kind of multi-variable and multi-method design may be well justified. The QWL measure seems to 

, and the state of work place atmosphere is 
reflected well by the trust relations index combined from two separate studies. A more important question from the 
practical and implementation perspective is, however, how far we can rely on such measures when assessing the 
strength and ability of the HRM system to produce good quality of working life, on the one hand, and good 
organizational performance, on the other; that is, how reliable an indicator QWL is for the performance of human 
resource management in varying institutional contexts. 

To summarize: The QWL type of a (survey-based) measurement result level might be interpreted as equivalent to 
the strength of the 
managerial culture and the HRM practices and ideologies. However, contradiction is often the case amidst great 
changes and reforms, and case sensitive analysis is needed in order to assess the limitations of the QWL 
measurement. -  2004) the defined content of QWL and other 
indices may differ from the prevalent conceptions in organizations and the interpretation of the results cannot 
therefore be as straightforward as presented in the title of this article. 

Lawler (1992) has made propositions concerning the strengthening of high-involvement practices as prerequisites 

model of organizin
responsibility of employees (ibid., 332) among other things. Further, Lawler (ibid., 327) states that high-
involvement is not an all-purpose solution and that other appro

approach organizations. Only where high-involvement fits the strategy of an organization, it can offer a substantial 
competitive advantage. (Ibid., 328.) 

Our observations indicate that it is not so much the involvement as such but the degree of 
adopted HRM approach and the (actual) organizational culture that matters most  in terms of QWL, involvement 
and renewal potential at least. SHRM orientation as expressed in strategic documents reflects only one possible 
strategic HRM path in rational management culture, while another kind of, also strategic, path may take place in 
more informal organizational cultures that emphasizes trust relationships but which cannot be seen in the written 
strategies. 
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Appendix 
 
Quality of working life (QWL, alfa = .79) sum variables and items (personnel surveys 2009 and 2011). 
 
Intrinsic rewards of work (alfa = .85) 
K2107 Work develops the worker. 
K2105 Work is interesting. 
K2106 Work requires me to learn new things. 
K2109 Work is varied. 
K2112 -how in work. 
K2111  
K2110 Work requires responsibility. 
 
Work influence (alfa = .83) 
K1003   On pace of the work. 
K1002   On order of your tasks. 
K1001 On what is included into your tasks. 
K1004 On your working methods. 
K1005 On how work is being divided among people. 
K1006   On whom you are working with. 
 
Social openness at workplace (alfa = .86) 
K1106 Atmosphere on our working place is encouraging. 
K1107 Tasks on our working place are well organized. 
K1109 Know-how is being appreciated on our working place. 
K1104 Information is being transmitted openly on our working place. 
K1108 There is positive attitude towards changes on our working place. 
K1102 People can really be trusted on our working place. 
  
Open ways to solve work conflicts (alfa = .89) 
K2307 Conflicts are being discussed openly at the work place and we try to find a solution which benefits all. 
K2306 When conflict appears, we try to find a compromise solution which satisfies all. 
K2308 When conflict appears, we search for a reasonable solution which is based on expertise. 
K2304 Open coming up of conflicts is being encouraged. 
  
Supervisory work (alfa = .94) 
K2411 My supervisor builds up trust. 
K2408 My supervisor supports and encourages me. 
K2412 My supervisor acts fair and equal. 
K2402 My supervisor is inspiring. 
K2410 My supervisor appreciates my know-how. 
K2407 My supervisor shares responsibilities in a reasonable way among workers. 
K2403 My supervisor tells openly about all work-related matters. 
K2404 My supervisor trusts her workers. 
K2409 My supervisor knows my tasks well. 
K2406 My supervisor encourages workers to educate themselves and develop in their work.  
 
Trust and collaboration index sum variables and items. 
 
Personnel survey: 
Social capital (alfa = .89) 
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K2413 Our supervisor treats us with kindness and consideration. 
K2414 Our supervisor shows concern for our rights as an employee. 
K2415 We can trust our supervisor. 
K2501 People keep each other informed about work-related issues in the work unit. 
K2502  
K2503 People feel understood and accepted by each other. 
K2504 People in the work unit cooperate in order to help develop and apply new ideas 
K2505  
 

Decision-maker survey 2011 (Sandberg 2012, 78) (abbreviations for municipalities): 
 

Atmosphere in the relationships between 
municipality and outside agents 

Atmosphere inside the municipal organization 
Contradictory Co-operative 

Contradictory Kuu, Kar, Kir, Sip, Tur, Raa, Mus, 
Sal,  
Vaa, Por, Ham, Kot, 
Sod, Kuo, Vim, Oul 

 

Co-operative Hau, Pud,  Pel, Jyv, Sei, 
 

Hol, Juu, Har, Sii, 
 

 
Involvement of personnel sum variable items (personnel surveys 2009 and 2011). 
 
K1008 Work influence on the goals of work place. 
K1009 Work influence on the educational contents. 
K1200 How early do you get information about changes in your work? 
K1500 What kind of participation possibilities do you have in the development of your work place? 
K2501 Claim: I feel that I have enough participation possibilities in the planning of the reform in our municipality. 
K2503 Claim: The personnel of our work place is committed to implementing the reform. 
K2510 Claim: The goals of the reform are clear and adequate. 
 
Renewal potential of personnel sum variable items (personnel surveys 2009 and 2011). 
 
K1104  Information is being transmitted openly at our work place. 
K1106  Atmosphere on our working place is encouraging. 
K1108  There is positive attitude towards changes on our working place. 
K1109 Know-how is being appreciated on our working place. 
K1110   
K1400  How good professional education possibilities do you have on your work place? 
K2106 Work requires me to learn new things. 
K2107 Work develops the worker. 
K2112 s know-how in work. 
K2406 My supervisor encourages workers to educate themselves and develop in their work. 
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Reflexivity of Evaluation Research 
 

Esa Jokinen, Work Research Centre, University of Tampere 
 

Abstract 
 

Processes and competences relating to the policy evaluations have not been much studied 
previously, although reviews of evaluation studies have appeared increasingly lately. While 
the emergence of evaluation studies in the 1990s has taken place at the same time as the 
discursive change in social sciences, the mainstream of evaluations is quite non-reflexive and 
method-driven in many ways. The possible dialogic and self-reflexive aspect of evaluation 
research is discussed by employing a textual example from the evaluation of local 
government reform (Paras). It is shown that the ability to address evaluation methodological 
dilemmas in reports and presentations shortly is a vital part of any complex evaluation 
research as well  as the ability to position evaluation researcher’s role.  It  is  suggested that it  
would be useful to consider these abilities as a central part of the organizational evaluation 
capacity and researcher competence. 
 
Keywords: evaluation capacity building, evaluation competence, evaluation process, local 
government reform, reflexivity 

 
1. Introduction 
 
This article discusses evaluation as a research practice contrary to an institutionalized, 
academic or formally driven activity (about institutionalized evaluation see e.g. Varone, Jacob 
& De Winter 2005). The roots of my thinking lie mostly in self-evaluation models and 
empowering and developmental evaluation debate (e.g. Patton, 1997; Seppänen-Järvelä & 
Vataja, 2009). 

By employing a case as an example, I aim to shed light on a very practical aspect of 
evaluation, namely the communication of evaluation research to the wider audience. Leaning 
on the literature and on some empirical observations, I argue that the objectivity and 
truthfulness of evaluation, which are pronounced in this type of research, cannot be achieved 
by doing evaluation “by the book” but by using creatively different discursive tools or frames 
in communicating the evaluation research to the public. 

Guided by legislation (The Act on Restructuring Local Government and Services 
169/2007), restructuring of local government and services (the Paras reform) has been a 
historical development initiative in Finland. It has been followed up by an evaluation research 
project “ARTTU” in 40 (in 65 until 2009) municipalities since 2007, which represents an 
exceptionally multi-method-, multi-disciplinary- and multi-researcher-based evaluation 
approach. 

One of the main rationales underlying the Paras reform is the assumption of the 
economies  of  scale,  meaning  that  in  order  for  a  municipality  to  be  able  to  maintain  the  
services needed it has to have a large enough population living in the governed area. 
Population growth is achieved either through municipal mergers, or through cooperation 
contracts between adjacent municipalities’ social and health service organizations. The size of 
the population in one common area should be at least 20,000, which means that most of the 
Finnish municipalities are below that size. (Meklin & Pekola-Sjöblom, 2010, p. 2.) 
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In Finland, many mergers and partnership areas have been established during the 2000s. 
By the year 2010, 66 partnership areas had been planned, of which 48 were already 
functioning, involving 172 municipalities and one third of Finnish inhabitants (Heinämäki, 
2011, p. 8). However, the structural reforms have not always been made because of the Paras 
legislation, and local governments have been allowed to act according to their own schedules 
and consideration in these matters.  

The  aim  of  this  article  is  to  describe  and  analyse  the  dynamics  of  the  challenging  
research field of evaluation. The ARTTU evaluation programme has published over 10 
research reports already, so those interested in the substance of evaluation can find it on the 
website of the programme1 (see also Appendix). The research programme includes eight 
different research modules ranging from the municipal economy to the linguistic (equality) 
implications  of  the  reform.  It  also  strongly  aims  to  make  practical  use  of  the  results  of  
ARTTU along the way. The research programme has been coordinated by the Finnish Local 
and Regional Authorities (ALFRA) and executed by different universities. 

 
2. Local government reform evaluations reviewed 
 
According to the categorization proposed by Roininen and Valovirta (2009, p. 38), this article 
belongs to the category of evaluation know-how research, which is said to be the least 
prosperous field of evaluation studies. Methodologically this study is based on the social 
sciences and substantially on the administrative sciences and it concentrates on the reflexive 
aspects of an evaluation research programme in question. 

Even though plenty of evaluation studies on the public sector have been conducted 
during the 2000s, there are only a few previous examples of this type of research design 
which concentrate on evaluation processes. 

Although there are new reforms constantly under way, the local government reform 
(Paras) in particular has been a media issue lately. Nyholm and Airaksinen (2011) have gone 
through several evaluation studies concerned with the local government reform, of which 
some belong to ARTTU research programme. They define evaluation in relation with the 
complexity of reform process. They say that, on the one hand, evaluation should bring up 
different kinds of perspectives and interpretations of the ongoing reform but, on the other 
hand, evaluation also needs to adapt to the complexity and the contextual nature of reality. 
Still, Nyholm and Airaksinen call for a solid and wide framework for new evaluations (ibid., 
p. 309). 

Niiranen (2011) examines the ways in which municipal decision-makers search and use 
information. Her article deals with the social aspects of evaluation processes in municipal 
administration but not so much with the underlying principles or features of evaluation. She 
summarizes that although the future decisions rely more and more on the empirical data and 
evaluations, any synthesizing evaluation may be difficult to achieve and the use of such 
information would be most likely limited (ibid., p. 313, p. 320). 

One additional example of an article dealing with evaluation practices in Finland is the 
writing by Pesonen (2009) who has taken a more distanced perspective to the evaluation 
practices relating to the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes). 

 

                                                
1
  http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/arttu/Sivut/default.aspx (in Finnish). 
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Therefore, at their best, the different evaluation frameworks seem to arise from a 
researchers’ thorough understanding of real life organizations and personal experiences of the 
change processes of researchers. Hence, depending on the field of the evaluator’s interest, the 
evaluation may be characterized as more economical, psychological, social psychological, 
sociological or administrative in nature. The legitimizing function of evaluations is also being 
brought up in the articles from time to time, and it has been seen as an important aspect to 
bear in mind while assessing the use of evaluations (e.g. Nyholm & Airaksinen, 2011, p. 299, 
p. 308). 

 
 
3. Evaluation dilemmas 

 
Evaluation is not a rigid discipline but rather a field of diverse professional practices 

(Greene, 2001, p. 181) done by multiple actors and organizations drawing from many 
different methodological schools of thought. However, regardless of the background theories 
and interests, most evaluation studies have some universal phases and features like setting 
evaluation questions and indicators, collecting data, analysing and reporting of results. 

In its history, evaluation research has gone through many stages of “pursuing the 
impossible”, namely tackling with the “does the intervention work” type of questions. Yet 
little is known and understood about the wider functions of evaluation in society and the 
delicate interaction between the evaluation researchers, the objects of the evaluations and the 
rest of the community. (Cf. Giel, 2012.) 

Recently, the policy evaluation studies themselves have become more and more reviewed 
from different perspectives which override the inherent policy related logic and questions 
(e.g. Lloyd & Harrington, 2012). It really has not been common to take the evaluations “out 
of  the  box”,  despite  the  seeming  efforts  to  stay  objective  and  rational  while  doing  the  
assessment. However, even a policy evaluation is not made only for decision makers but also 
for the wider audience. Evaluation may reveal challenges and many controversial issues and 
dilemmas relating to the governing efforts of nations. 

For instance, the case of long-term “Sure Start”, a multi agency policy initiative in Great 
Britain aiming at supporting children and their families, appeared to be difficult to evaluate as 
a whole. Despite the fact that according to “on-the-ground” experience of workers and 
families, the initiative had had a great impact, it was difficult to demonstrate these impacts on 
the  national  level.  Many  of  the  reasons  for  this  were  very  practical:  there  was  not  enough  
first-hand data and resources for conducting the evaluation, not to mention the integration and 
coordination of local and national evaluation levels. It was difficult to define any “outcomes” 
because the evidence gathered was often of too poor quality. Evaluation was not the top 
priority for practical actors and it was difficult to engage key partners. Overall the evaluation 
know-how was far too inadequate compared to the programme complexity. (Lloyd & 
Harrington, 2012.) 

A new understanding of the possibilities of policy interventions and development 
programmes is emerging, while evaluation is being seen as part of the social phenomena and 
governing practices rather than a separate set of research methodologies.  
 
4. Discursive change 
 
Social psychologists have written about discursive change since the late 1980s. The attention 
of  social  scientists  turned  (for  a  while)  to  the  texts  and  to  the  everyday  use  of  linguistic  
repertoires. (E.g. Potter & Wetherell, 1995.) The world changed as well, and the massive 
emerging of policy and other evaluations also took place during this time. 
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Still, the constructionist understanding of social phenomena – including research or 
evaluation itself – has  been  giving  way  to  more  realistic evaluation methodologies (e.g. 
Pawson  &  Tilley,  1997).  It  has  appeared  that,  in  the  world  of  continuous  change  and  
disappearance of solid concepts and belief structures, one of the most important “hidden 
curricula” of evaluation has been to construct the evaluation object and give it a shape in 
order to serve the respective interest groups. 

What has happened in the policy context lately is a kind of overcharge of evaluation; 
instead of taking any intervention or policy “as it is”, there has risen a constant need to fit it 
into some narrow – most often economically and efficiency-driven – framework, which is 
then operationalized through evaluation. 

An example of when the given evaluation framework becomes explicit (because the 
phenomenon does not fit into it) comes from a Finnish labour policy researcher Simo Aho 
(2008, p. 45): 

“Under these conditions, evaluation inevitably produces results that show a low 
average employment impact (of ALMP2) even when the measures as such are relevant 
for the improvement of employability (if adequately targeted). (…) ALMP’s have 
several additional, more or less informal and sometimes controversial, goals, such as to 
prevent social exclusion, provide incentives to work and legitimate the prevailing 
“employment regime”…” 

 
From the perspective adopted in this article, the question is not whether the ALMP is really 
considered effective in terms of improved employability but how the evaluation dilemma in 
question is communicated in short. An important part of the evaluator competence is being 
able to move out from the pre-set (economical) frame in order to tell meaningfully – and 
truthfully – about the relationship between the evaluation methods and the real phenomenon 
to the wider audience. 

 
5. The ARTTU evaluation as a concise text 
 
The three examples illustrating “evaluative reflexivity” were identified in the common 
introduction chapter used in all ARTTU research modules’ intermediate evaluation reports 
(published in 2010–2011) written by the programme coordinators (Meklin & Pekola-
Sjöblom, 2010). Three of the most evident evaluation dilemmas are brought forth through 
them. The excerpts also represent the need to clarify the nature of evaluation research on such 
a (supposedly) dramatic reform in local government and service systems for the public. 

First, there arises a need to steer the evaluation process adjacent to reform process itself. 
It has been said that 

“(t)he means of implementing the reform prescribed by the Act — mergers, 
establishment of partnership areas and cooperation between urban regions — do not, as 
such, produce the expected advantages. They are the tools for organising functions, 
or visible structures, and offer development potential only. (…) The particular focus of 
the research programme is to find out how local authorities have harnessed this 
potential by concentrating services or by making changes to ways that services are 
provided, and to observe the impacts of these measures from different perspectives.” 
(ibid., bold added.) 

 

                                                
2 
  Active labour market policies. 
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This positioning not only gives the evaluation programme the possibility to distinguish “real 
changes” from “mere constructions” or “illusions” in a methodological sense, but also 
highlights municipal actors’ role and responsibility in interpreting the reform. In this 
paragraph, the role of evaluation switches from assumed “defining and assessing the reform” 
to “being a companion in pursuing the reform objectives”.  

This interpretation of the role of evaluation research is confirmed also by a second 
observation of maintaining the pre-set categories. It has been said in the introduction (ibid.) 
that 

“the participating local authorities were placed in PARAS categories3 in autumn 
2007. Local authorities may have later made decisions which would place them in 
some other category than where they were originally placed. However, this is in 
keeping  with  the  spirit  of  the  Paras  reform and we can expect that, during the 
research period, several changes will take place in local authorities that will make it 
necessary to review their categorisation.” (bold added.) 

 
This paragraph refers again to the methodological problem that the evaluation categories are 
not factual but only changeable tools in analysis, implying, however, at the same time, that 
actually evaluation does not attempt to define the reform elements but only to point out the 
options for municipalities defined in the Paras Act. Simultaneously the role of evaluation as a 
companion (of municipalities) is further constructed. 

A third observation is that evaluation will move its focus from reform effects to examining 
reform or reform actions themselves. 

“As the programme progressed, researchers noticed that many other aspects of 
daily operations in municipalities either support or prevent the realisation of the 
PARAS project objectives. (…) While the Evaluation Research Programme ARTTU 
aims to determine the impacts of the PARAS reform to the extent possible, the primary 
goal of the programme is to find answers to the following questions, which are more 
general in nature:   
 What decisions have local authorities made and what measures have they taken during 
the PARAS project, or what has occurred in the municipalities? 
 What impacts do these measures and events have from the perspective of the research 
modules? 
 What factors lie behind the differences in how the PARAS reform has progressed in 
different municipalities?  
 Has central government steering helped implement the PARAS reform in 
municipalities and how?” (Meklin & Pekola-Sjöblom, 2010; bold added.) 

 
There are two general methodological dilemmas to be solved by any evaluation study: 1) 
what are the effects of intervention or changes in the system and 2) whether or not the effects 
are due to that change (Lindqvist 2006, p. 15). This dilemma is being addressed above in the 
ARTTU context. The role of evaluation as defining the good or right results of the reform is 
being transformed to a role of a “helper” so that it produces information according to which 
different actors (mainly municipalities themselves) can draw their own conclusions. 

 

                                                
3 
  Merged local authorities, Local authorities pursuing deepened cooperation, Other local authorities 
and Urban regions, of which the last one was combined with the “Other” category in 2011. 
 



55 
 

6. Discussion 
 
The reflexive or dialogical approach is now and then used as a method of gathering other 
(narrative) than formal (argumentative) data during evaluation study (e.g. Abma, 2001). This 
approach relates to the empowering and developmental evaluation debate (e.g. Patton, 1997) 
and also to the action research debate (Arnkil, 2004, p. 76). Abma (2001) states that 
evaluation has been lagging behind other disciplines in applying dialogical methods, and 
according to Greene (2001, p. 182, p. 186)  

“dialogue in evaluation contexts refers to engaged, inclusive and respectful 
interactions among evaluation stakeholders about their respective stances and values, 
perspectives and experiences, dreams and hopes, and interpretations of gathered data 
related to the evaluand and its context. The purpose of such evaluative dialogue is to 
enable stakeholders to more deeply understand and respect, though not necessarily 
agree with, one another’s perspectives. (…) Dialogic evaluation  seeks  to  be  of  the  
world, not just to report on it.” 

 
What I suggest, however, is that dialogue as described above is just an expression of a wider 
concept of reflexivity or self-reflexivity of evaluation. With reflexivity I mean appreciation of 
other perspectives and the ability to review one’s one evaluation methods and conceptions of 
the evaluand. This I consider to be an essential element in constructing plausible evaluation, 
regardless of the school of thought. 

While Abma (1998), for example, is proposing reflexivity and polyvocality as a form of 
reporting on complex evaluation themes, I suggest that reflexivity can also be utilized more 
subtly or prosaically in addition to stakeholder dialogues or poetic presentations. In this way, 
reflexivity can also be used to mask certain aspects of using power while doing evaluation. 

The proposed discursive perspective on the evaluation capacity building and know-how 
comes in a way close to (pragmatic) realistic evaluation (Mark, Henry & Julnes 2000). Both 
consider it important to distinguish between the world as it is and our conceptions of it. 
However, while realistic evaluation doctrine seems to suggest that we should research the 
layers  and  the  interrelations  of  (social)  contexts  more  or  less  thoroughly,  I  suggest  that  
evaluation research should communicate these relationships in a way that fits the evaluative 
context. In addition, as I have attempted to show, this is exactly what has been done in the 
ARTTU local government reform evaluation research and in some other evaluation studies as 
well. There is only too little awareness of this aspect, and it is a hardly acknowledged part of 
evaluation competence. 

One of the main challenges relating to this kind of publicly very noteworthy evaluation 
research is how to keep distance from the pre-set debate dimensions. I argue that especially 
this kind of significant evaluation serves best when the researchers are aware of the 
constructions offered to them in each part of the evaluation task and work consciously on 
developing their own constructions.  

What comes to the emphasized role of ARTTU evaluation research as a “helper” of 
municipalities, it is understandable in a sense that the programme is coordinated by ALFRA. 
The  general  point  I  want  to  make  is,  however,  that  the  skill  of  constructing  the  evaluation  
design and the position of evaluation in the current context “makes” the evaluation, and is of 
course only a “top of an iceberg” of an ambitious evaluation. In the three excerpts described, 
the evaluation methodological dilemma, on the one hand, and the contextual positioning of 
evaluation itself are skilfully intertwined. Introductory text represents a very concise and 
“powerful” text because it is repeatedly expressed in each research module report, and as 
such it also represents “higher level” communication of the programme. From my point of 
view, these examples represent “evaluative reflexivity”. 
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Finally it could be said that the ARTTU research programme is an expression of a vision 
that evaluation is not a singular activity where knowledge only accumulates in some 
restricted field of expertise. In such an ambitious evaluation and cooperation design it has 
been understood that there are many methods of doing evaluation, but there also need to be 
some paths “out of the evaluation”. This has forced us to form plausible interpretations of the 
results and pave way to practical use of the information like creation of linkages between 
information “producers” and “users”. Evaluation of such a complex reform taking place in 
local government in Finland is not and cannot be evaluated comprehensively in any strict 
sense, but evaluation is rather more like a network of operations and communication acts 
between different stakeholders. Manifold evaluation know-how is certainly needed here. 
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Appendix 
 
The ARTTU evaluation programme 
 
The research programme aims at gathering information about reform processes, changes and 
effects of the changes in the reform period 2009–2012. The task of implementing the overall 
research has been divided into 6 different modules and research teams: 1) local democracy 
and leadership (Åbo Akademi University and ALFRA), 2) municipal services (University of 
Kuopio), 3) municipal personnel (University of Tampere), 4) municipal and regional 
economy (University of Tampere), 5) community structure in the urban regions (Aalto 
University),  and  6)  evaluation  of  the  execution  of  the  reform  (University  of  Lapland  and  
University of Tampere). In addition, there are two complementary studies, namely 7) the 
linguistic implications of the Paras reform (Aalto University and Åbo Akademi University) 
and 8) the gender impact of the Paras reform (Åbo Akademi University). 

40  municipalities  were  chosen  to  represent  Finnish  local  government  on  the  basis  of  
previous studies, the multiple constituency model including literature, statistics and 
qualitative data. The central criteria are that the municipalities represent one of three Paras 
categories,  of  which  two  first  ones  refer  to  radical  structural  reform  and  the  third  to  non-
structural reform. The categories are 1) municipal mergers, 2) partnership and cooperation 
areas and 3) efficiency improvers (other). (Meklin & Pekola-Sjöblom, 2010.) 

For more information and publications, go to the programme website (in Finnish): 
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/arttu/Sivut/default.aspx. 

For more information on the ARTTU evaluation programme in English, go to: 
http://www.localfinland.fi/en/association/research/arttu/Pages/default.aspx 
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Työelämän muutosten sosiaalinen 
rakentuminen - Arviointitutkimus 
kuntarakenneuudistuksessa
Esa Jokinen

Abstract

What should be evaluated when assessing the impact of reform on the personnel? This article 
approaches this problem from the viewpoint of theory-based evaluation, which fits the case 
of a complex developmental undertaking. It discusses how the multilevel interactive process 
of the making of theories of change should be taken into account, not just the outcomes of that 
making. It concludes that any evaluation would benefit from focusing on the mechanisms of 
interpreting change in order to cover essential aspects of the ultimate social changes and 
agency as well as strategies and management of reforms. 

A repertoire of empirical observations is presented that is based on the actual evaluation 
research process addressing the reform to restructure municipalities and services in Finland. 
First, the change theory of the programme constructed by evaluators is examined; secondly, 
the personnel’s involvement in planning the reform is analysed; thirdly, the process of con-
ducting a personnel survey is studied critically; and fourthly, the personnel reports about the 
municipalities are examined. 

The results indicate that the mechanisms of interpreting change have not been functioning 
adequately in municipal reform in terms of involving the personnel either pragmatically or 
ideologically in the reform planning process, in the evaluation process or in the administrati-
ve process. However, formal collaboration between the municipal employer and employees 
appears to be a potential practice in all these respects: it takes into account the simultaneous 
roles of the personnel as a subordinate and an equal, interpreting agent in relation to reforms.

Johdanto

Työelämän uudistuksiin ja muutoshankkeisiin 
sisältyy yleensä ajatus siitä, että projekti tai 
palvelu sen myötä tuottaa uudenlaista lisäarvoa 
kohderyhmälleen, asiakkaille tai ylipäätään 
kansalaisille. Arviointitutkimuksen yksi tarkoi-
tus on selvittää näitä vaikutuksia ja hyötyjä. 
Yhä useammin uudistusten tavoitteiksi ovat 
määrittyneet palvelujen supistaminen, tehosta-
minen ja kustannussäästöt, mutta tällöinkin on 
tärkeää arvioida, ettei erityisesti julkishallinnon 
kyseessä ollessa toiminta kärsi liikaa eli ettei 
niin sanotusti lapsi mene pesuveden mukana.

Kuntarakennereformi on esimerkki komp-
leksisesta yhteiskunnallisesta muutosproses-

sista, johon on vaikea antaa malleja tai tyh-
jentäviä selityksiä. Reformeissa valtionohja-
us ja paikallinen, kuntakohtainen toimeenpa-
no muodostavat yhdessä vuorovaikutteisen 
osan hallintajärjestelmää, jossa yhteiskunta-
tieteellisen tutkimuksen tehtävänä on osaltaan 
osoittaa muutosten syitä, seurauksia, vaiku-
tuksia ja arvoja. Viime vuosikymmeninä kun-
tasektorin aktiiviset uudistukset ovat olleet 
arkipäivää eri maissa, joissa julkinen sektori 
kaikilla tasoilla on ollut uudelleenrakentumi-
sen vaiheessa (Naschold 1996).

Kuntarakenne – siis kuntahallinnollisten 
kokonaisuuksien rajat – on ylipäätään histo-
riallisesti muuttuva ilmiö. Kun kuntarakenne 
muuttuu tai sitä uudistetaan, liittyy tilantee-
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seen paljon kysymyksiä, joita tutkimustiedol-
la on tarpeen valottaa. Tietoa tarvitaan siitä, 
miten kuntamuutos paikallistasolla toimeen-
pannaan (tai miten sitä ei toimeenpanna). Toi-
saalta tietoa tarvitaan edelleen myös siitä, 
mitä kuntauudistuksessa olisi hyvä (tai ei oli-
si hyvä) tapahtua. 

Kuntarakennetta ei ole aina pidetty sinän-
sä kiinnostavana tutkimuksen kohteena siinä 
mielessä, että sen on katsottu esimerkiksi ole-
van mekaaninen seuraus siitä, millaiset kun-
tamuodot valtio on kulloinkin määritellyt ta-
loudellisesti tehokkaimmiksi (Ahonen 2014). 
Kasvava tietopohja kuitenkin osoittaa, että jo 
taloudellisen tehokkuuden määrittäminen it-
sessään on hyvinkin ongelmallista, ja että 
myös monia muita kuin taloudellisia kritee-
reitä tulisi ottaa huomioon kuntarakenteita 
optimoitaessa (esim. Aro 2014).

Viimeisimmässä kunta- ja palveluraken-
neuudistuksen aallossa Suomen kuntarakenne 
muuttui kylläkin huomattavasti. Vuosina 
2007–2011 kuntien määrä väheni 95:llä 68 
kuntaliitoksen myötä (Kuntaliitto 2015). Pui-
telain myötä jo vuoteen 2009 mennessä kun-
nat olivat käynnistämässä 66 yhteistoiminta-
aluetta (Heinämäki 2011). Ahonen (2014, 
145) tulkitsee polkuanalyysinsa perusteella,
että tämän rakenneuudistuksen aallon aikaiset
kuntien yhdistymiset ja niiden yhteydessä ta-
pahtuneet kuntien lakkautumiset noudattivat
myös jossain määrin aiemmasta poikkeavaa
kaavaa – joskin muutosta on vaikea tulkita.
Tutkijan mukaan tänä aikana (i) korkea
kunnallinen veroprosentti ei ollut pidätellyt
kuntien lakkautumista vaan oli päinvastoin
edistänyt niitä, kun taas (ii) korkea äänestys-
prosentti kunnallisvaaleissa oli oletuksen vas-
taisesti lievästi jopa kiihdyttänyt lakkautumi-
sia; (iii) näyttöä siitä, että uudistuksen aikana
’mekaanisista rutiiniliitoksista’ olisi siirrytty
’strategisiin kuntaliitoksiin’ ei kuitenkaan tut-
kimusaineiston puitteissa löytynyt. (Ahonen
2014, 143–145.)

Mittavien ja monitasoisten tapahtumasar-
jojen tutkimuksessa korostuu se, että yksi nä-
kökulma ei riitä kovinkaan pitkälle, vaan tar-
vitaan erilaisten havaintojen ja selitystapojen 
yhdistämistä – ja sittenkin saatetaan jäädä 
puolitiehen ilmiön ymmärtämisessä. Kulloi-

senkin tarkastelunäkökulman valinnalla teh-
dään kuitenkin näkyväksi kaksi hyvin merkit-
tävää seikkaa: se, nähdäänkö muutoksessa 
olennaisempina ihmiset vai asiat sekä se, mikä 
funktio tuotettavalla tiedolla itsellään näh-
dään.

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat ihmi-
set työelämän muutosten keskellä sekä arvi-
ointitiedon tuottamiseen liittyvät haasteet. 
Mitä uudistuksen yhteydessä arvioidaan sil-
loin kun arvioidaan sen henkilöstövaikutuk-
sia? Millaisia rooleja uudistusta toteuttavien 
organisaatioiden, instituutioiden tai projektien 
henkilöstöllä on uudistusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa, ja miksi henkilöstövaikutuksia 
ylipäätään tulisi arvioida? Onko arviointitut-
kimuksella puolestaan jotain annettavaa hen-
kilöstövoimavarojen hallinnalle reformikon-
tekstissa? Jos on, mihin sen kontribuutio pe-
rustuu?

Käsillä oleva artikkeli on osa kokonaistut-
kimusta, jossa lähestytään henkilöstöproble-
matiikkaa kolmesta keskeisestä näkökulmas-
ta. Ensinnäkin siinä kysytään, miten menetel-
mällisesti ja sisällöllisesti voidaan päästä 
kiinni työelämän muutosten henkilöstötasoi-
siin vaikutuksiin ja niiden selityksiin. Erityi-
nen kiinnostus juuri käsillä olevassa artikke-
lissa kohdistuu muutosten tulkintaan ja ym-
märrettäväksi tekemiseen eli niiden sosiaali-
seen rakentumiseen. Entä mitä nimenomaan 
arviointitutkimuskontekstissa tuotetut empii-
riset havainnot kertovat muutoksista ja niiden 
sosiaalisesta rakentumisesta?

Näkökulma henkilöstöön eroaa joiltakin 
olennaisilta osiltaan esimerkiksi HRM- tai 
SHRM-tutkimuksesta. Ensinnäkin tämän tut-
kimuksen empiirisenä kohteena ovat kunta-
alan laajan rakennereformin henkilöstövaiku-
tukset ja niihin liittyvät aktuaaliset arviointi-
aineistot. Tarkoituksena onkin tässä mielessä 
tuottaa mahdollisimman validia, tosiasioihin 
pohjautuvaa ’evidence-based’ -tietoa henki-
löstön roolista kunta-alan ja ylipäätään julkis-
hallinnon (jatkuvien) uudistusten suunnittelua 
ja toteuttamista ajatellen. Samalla ja osin pa-
radoksaalisesti tutkimuksessa pyritään prob-
lematisoimaan ulkoapäin asettuvia, pitkälti 
henkilöstövoimavarojen tutkimusperinteistä 
nousevia välineellistäviä stereotypioita kos-
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kien henkilöstöä sekä pikemminkin korosta-
maan sen itsenäistä roolia ja tehtäviä suhtees-
sa työelämän uudistuksiin. 

Edelleen tässä artikkelissa pyritään hah-
mottamaan evaluaatiometodologiaa niin, että 
se paremmin noteeraisi tyypillisesti vähem-
mälle huomiolle jääneitä henkilöstön, oppi-
misen ja osallistumisen teemoja uudistusarvi-
oinnissa. Tutkimusasetelmassa hyödynnetään 
erilaisia tutkimusaineistoja ja –näkökulmia 
sekä yhdistetään laadullisen ja määrällisen 
tutkimuksen logiikkoja.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1)  Miten muutosteoriat rakentuvat sosiaali-

sesti?
2)  Miten voidaan jäsentää henkilöstön roolia 

uudistusarvioinnissa?
3)  Mitä välineitä muutosteorioiden rakentu-

minen tarjoaa arviointitutkimukselle?
Tutkimuskysymyksiin vastataan seuraa-

vasti. Teoreettisissa lähtökohdissa luvussa 2 
tarkastellaan muutosten sosiaalista rakentu-
mista ja arviointitutkimuksen teoreettisia läh-
tökohtia. Luvussa 3 käsitellään varsinaista 
kuntarakenneuudistusta ja henkilöstöön ja 
muutoksiin liittyviä empiirisiä havaintoja. Lu-
vussa 4 tehdään johtopäätöksiä kuntarakenne-
uudistuksesta sekä jäsennetään tutkimuksen 
arviointitutkimuksellista kontribuutiota.

Teoreettiset lähtökohdat

Teorialähtöinen arviointitutkimus

Arviointitutkimuksella tai evaluaatiolla tar-
koitetaan yleisen määrittelyn mukaisesti oh-
jelman tai toimenpiteen systemaattista tutki-
mista sen saavutusten, arvon tai merkityksen 
määrittämiseksi (Scriven 1991). ’Mustan laa-
tikon ongelmalla’ taas tarkoitetaan arviointi-
tutkimuksessa sitä, että tarkastellaan pelkäs-
tään uudistuksen tai muutoshankkeen aikaan-
saamia tuloksia piittaamatta sen tarkemmista 
vaikutusmekanismeista – siitä miksi jokin 
toimenpide näyttää toimivan ja jokin ei. Tä-
hän ongelmaan on vastattu teorialähtöisin 
lähestymistavoin, jotka juontuvat pitkälti so-
siaalitieteistä (Mark ym. 2011). Niiden yhtenä 
lähtökohtana on, että mitä kompleksisempi 

uudistus tai muutoshanke on kyseessä, sitä 
tärkeämpää on ymmärtää oletettujen ja toivot-
tujen vaikutusten aikaansaamisen edellytyksiä 
eikä pelkästään sitä mikä näyttäytyy tulokse-
na (Chen 2012, 17–18).

Arviointitutkimuskirjallisuudessa teoria-
lähtöisiin arviointilähestymistapoihin luetaan 
kaksi laajaa kokonaisuutta: toisaalta muutos-
teorioiden koulukunta (’Theories of Change’; 
Connell ym. 1995, Fulbright-Anderson ym. 
1998) sekä toisaalta realistinen arviointi 
(’Realistic Evaluation’; Pawson ja Tilley 
1997). Blameyn ja Mackenzien (2007) mu-
kaan molemmat näistä lähestymistavoista 
pyrkivät selventämään muutosohjelmien ja 
niiden tulosten välistä suhdetta huomioimalla 
erityisesti poliittisia, sosiaalisia, organisatori-
sia ja yksilöllisiä kontekstitekijöitä. Konteks-
ti on keskeinen monessakin mielessä. Ensin-
näkin monissa kunnianhimoisissa hankkeissa 
se on osaltaan muutoshankkeen kohteena sen 
sijaan että toimisi vain vaikutuksia välittävä-
nä tai muokkaavana tekijänä. Toiseksi kon-
teksti määrittää olennaisesti muutosta, ja mi-
käli sitä ei tunneta, on syy-yhteyksien arvioi-
minen epäluotettavaa. Kolmanneksi konteks-
ti vaikuttaa siihen, missä määrin arviointitu-
lokset ovat yleistettävissä muihin tilanteisiin. 
(Blamey & Mackenzie 2007, 441.)

Erojakin eri koulukuntien väliltä löytyy. 
Muutosteorioiden ja realistisen arvioinnin lä-
hestymistavat eroavat toisaalta sen suhteen, 
kenen teorioista niiden kannalta on kyse. 
Muutosteorioiden koulukunnan tutkimuksissa 
kyse on muutoshankkeen toimijoiden ja sidos-
ryhmien (enemmistön) omistamista ja muo-
vaamista teorioista koskien ohjelman lainalai-
suuksia. Realistisen arvioinnin näkökulmasta 
kyse on enemmän arviointitutkijoiden luo-
masta konstruktiosta, toki sidosryhmäyhteis-
työhön ja empiiriseen aineistoon perustuen. 
(Blamey & MacKenzie 2007, 447.)

Weiss’n (1995) ajattelun mukaan hank-
keen muutosteorioiden kokonaisuus muodos-
tuu toisaalta sen toimeenpanoa koskevista 
teorioista (’implementation theory’) ja toisaal-
ta sen kausaalisia vaikutusmekanismeja kos-
kevista ohjelmateorioista (’programme theo-
ry’). Blameyn ja Mackenzien (2007, 446) 
mukaan enemmistö muutosteoriakoulukunnan 
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tutkimuksista on kuitenkin koskenut lähinnä 
ensin mainittua, hankkeen ’tekemisen’1 tasoa 
johtuen pitkälti tutkimusten rajallisista resurs-
seista. Realistisella arvioinnilla on heidän 
mukaansa vakaampi tavoite päästä kiinni kau-
saalisiin vaikutusmekanismeihin eli viime 
kädessä siihen, miten tietyt psykologiset ja 
asenteelliset muutokset johtavat käyttäytymi-
sen muutoksiin. Pawsonin ja Tilleyn (1997, 
188) mukaan muutoshankkeen aikaansaamat 
yksilölliset valinnat ja niiden muutokset ovat 
arviointitutkimuksen ytimessä. Kun nämä me-
kanismit tietyssä kontekstissa opitaan tunte-
maan, voidaan arvioinnin tuloksia myös yleis-
tää kyseistä muutoshanketta laajemmin (emt.).

Toimeenpano- ja vaikutusmekanismeja 
koskevat teoriat näyttävät sisäkkäisiltä toi-
siinsa nähden. Chenin (2012, 18) termistöä 
käyttäen sidosryhmien ajattelun kehyksessä 
muutosoletukset (descriptive assumptions) 
koskevat kausaalisia vaikutusmekanismeja, 
kun taas normatiiviset oletukset (prescriptive 
assumptions) niitä toimenpiteitä, joilla muu-
toshankkeen ajatellaan pääsevän toivottuihin 
tuloksiin.

Riemerin ja Bickmanin (2011, 108) mu-
kaan ohjelmateoria (heidän termeillään ’muu-
tosteoria’) määrittelee muutoshankkeen ta-
voitteet ja lopputulemat sekä interventiota 
välittävät (’mediating’ ja ’moderating’) teki-
jät. ’Mediaattorilla’ tarkoitetaan (välttämätön-
tä tai lähes välttämätöntä) välittävää muuttu-
jaa, jonka kautta interventiolla on vaikutuksia 
riippuvaan muuttujaan. ’Moderaattori’ taas 
tarkoittaa muuttujaa, joka muuntaa eli mode-
roi intervention vaikutuksia riippuvaan muut-
tujaan, ja tällaisia muuttujia voi olla saman-
aikaisesti useita. Välittävillä tekijöillä ja eri-
tyisesti moderaattoreilla on käytännössä tär-
keä rooli interventioiden vaikuttavuuden ti-
lastollisten yhteyksien analysoinnissa mutta 
myös strateginen merkityksensä. (Baron & 
Kenny 1986.)

Maynen (2011) teorialähtöinen kontribuu-
tioanalyysi yhdistää muutosteorioiden ja rea-
listisen arvionnin piirteitä. Siinä muodoste-
taan muutoshankkeen ’kontribuutiotarina’, 
jonka uskottavuutta ja paikkansa pitävyyttä 
verrataan empiirisiin havaintoihin. Kontri-
buutioanalyysin lähtökohtana ovat sidosryh-

mien ja muutoshankkeen tavoitteet, mutta sen 
’realistisuutta’ lisää pyrkimys hankkeen ul-
kopuolisten (konteksti)tekijöiden huomioon 
ottamiseen. (Emt.)

Evaluaatiokirjallisuuden tarjoamat esimer-
kit teorialähtöisestä arvioinnista eivät ole 
yleispätevä ratkaisu käytännön arviointiin, 
vaikka niitä (ja monia muita) siihen tapaan 
toisinaan markkinoidaankin. Blameyn ja 
Mackenzien (2007, 451) mukaan kompleksi-
sissa muutosohjelmissa muutosteorioiden ar-
viointilähestymistapa näyttää hedelmällisem-
mältä, sillä se pystyy käsittelemään monimut-
kaisuutta ja tarkastelemaan ohjelmakokonai-
suutta sekä sen synergioita strategisessa mie-
lessä. Realistinen arviointi taas palvelee pie-
nemmässä mittakaavassa lupaavimpien, 
yleistettävien käytäntöjen2 esiin saamisessa, 
mutta siitä ei ole paljoa hyötyä laajoissa, mo-
nitoimijaisissa ja moniseurauksisissa muutos-
hankkeissa (emt. 452). Periaatteessa mikään 
ei estä myös yhdistämästä eri painotuksia 
samassa arvioinnissa, mutta tällainen yhdis-
telmä näyttää käytännössä vain harvoin toteu-
tuvan. Yksinäänkin kummankin teorialähtöi-
sen arviointitavan toteuttaminen on aikaa 
vievämpää kuin joidenkin vähemmän kunni-
anhimoisten lähestymistapojen. (Emt.)

Vaikka muutosteoriat muodostavatkin 
käytännön muutoshankkeissa monin tavoin 
yhteen kietoutuvan kokonaisuuden, on niiden 
analyyttisella ja käsitteellisellä erottamisella 
keskeinen merkitys tämän artikkelin kannalta. 
Toimeenpanoteorian eli tavoitteiden, välita-
voitteiden ja vaikuttavuusoletusten voidaan 
näet ajatella tuovan ohjelmateorian ’sisään’ 
erityisen uudistus- tai muutoshankekontekstin, 
joka siitä muulloin saattaa jäädä puuttumaan. 
Kuten Blamey ja Mackenzie (2007, 446) kir-
joittavat, muodostaa toimeenpanoteoria (ja 
täten ylipäätään muutoshankekonteksti) rea-
listisen arvioinnin viitekehyksessä yleensä 
lähinnä väylän päästä testaamaan ohjelmateo-
rioita kausaalisista vaikutussuhteista, eikä 
muutoshankkeen luonteella tai erityispiirteil-
lä ole merkitystä:

”(Realistic Evaluators) are only interested 
in implementation theory as a route to hy-
pothesizing the causal trigger that fires the 
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appropriate mechanism in certain circum-
stances.” (Emt.)

Muutosteorioiden viitekehyksessä sen si-
jaan hyväksytään lähtökohdaksi juuri tietyn-
tyyppinen, uniikki hankekonstellaatio ja py-
ritään selvittämään juuri sen vaikuttavuutta 
eikä niinkään mahdollisimman yleispäteviä 
vaikuttavuusketjuja hankearvioinnin puitteis-
sa3. Tässä mielessä eri arviointilähestymista-
vat johtavat hyvinkin erilaisiin seurauksiin 
evaluaation hyödynnettävyyden kannalta.

Muutosten sosiaaliset syntyprosessit ovat 
teorialähtöisen arviointitutkimuksen keskei-
nen kiinnostuksen kohde. Juuri teorialähtöiset 
arviointitavat antavat välineitä huomioida 
muutoshankkeessa ja sen sidosryhmissä ta-
pahtuvan oman, tietoisen muutoksen arvioin-
nin. Toisaalta teorialähtöisten arviointitapojen 
kiinnostuksen kohteena näyttäisivät olevan 
enemmänkin tämän arvioinnin lopputulokset 
(’muutosteoriat’) kuin itse arviointiprosessi 
tai sen edellytykset.

Voidaankin esittää oletus, että muutoksen 
tietoisen arvioinnin roolia osana muutoksen 
aikaansaamista ei nähdä arviointitutkimukses-
sa perinteisesti yhtä selvästi kuin toimintatut-
kimuksessa (vrt. Kalliola 1996, 57). Saattaa 
olla, että varteenotettava tietoinen muutoksen 
arviointi mielletään helposti ulkopuolisen eva-
luaation tehtäväksi. Saattaa lisäksi olla, että 
hankkeen toteuttajaorganisaatioissa tapahtuva 
muutosarviointi ja -oppiminen kohdistuu tyy-
pillisesti lähempänä työn arkea oleviin 
asioihin kuin kokonaisuudistukseen. Evaluaa-
tio saattaa osaltaan ja huomaamattaankin yl-
läpitää tällaista tietämisen hierarkiaa4.

Teorialähtöisen arvioinnin olettaisi kuiten-
kin olevan erityisen kiinnostunut siitä, miten 
muutoshankkeessa on huolehdittu sen toteut-
tajien ja eri sidosryhmien mahdollisimman 
monipuolisesta näkymisestä hankkeen muu-
tosteorioissa. Muutosten tulkintaprosessi voi-
daankin ajatella yhdeksi hankkeen ’konteksti-
tekijöistä’, jonka kehittäminen on aina vähin-
täänkin hankkeen sivujuonteena. Kehittyneet 
muutosten tulkintamekanismit uudistuskon-
tekstissa lisäävät paitsi arviointitutkimuksen 
validiteettia myös hankkeen itseymmärrystä, 
joka (toimintatutkimuksen periaatteiden mu-

kaisesti) taas voi olennaisesti hyödyttää käyn-
nissä olevan tai uusien hankkeiden toteuttami-
sessa. Lisäksi ’muutosteoriat’ viittaa käsittee-
nä useisiin, erilaisiin ja ehkäpä vaihtoehtoi-
siinkin käsityksiin siitä, miten hanke pääsee 
tavoitteisiinsa. ’Parhaan’ muutosteorian laati-
misen sijaan tärkeämpänä voidaan pitää sitä, 
että muutosten tulkintamekanismit (ks. jäljem-
pänä) toimivat mahdollisimman hyvin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että teoria-
lähtöiset arviointitavat keskittyvät toisaalta 
muutokseen ja toisaalta sitä koskeviin vaiku-
tusoletuksiin eli muutosteorioihin. Muutosteo-
rioiden koulukunta antaa nimensä mukaisesti 
suuren painoarvon muutoshankkeen toteutta-
jien ja sidosryhmien muutosteorioille, kun 
taas realistisessa arvioinnissa evaluaattori 
keskittyy mahdollisimman ’realistisen’ muu-
toskuvauksen laatimiseen (toki sidosryhmien 
käsitykset huomioiden). Toisin kuin realisti-
sessa arvioinnissa muutosteorioiden lähesty-
mistavassa muutoshankkeen erityispiirteiden 
analysointi ja toimeenpanokontekstin tietoi-
nen huomioiminen ovat korostuneen tärkeä 
osa hankkeen arviointia. Ylipäätään teorialäh-
töinen arviointitutkimus on kuitenkin jättänyt 
vähemmälle huomiolle muutosteorioiden syn-
typrosessin, joka tapahtuu vuorovaikutukses-
sa hankkeen toteuttajien, sidosryhmien ja ar-
vioijan välillä. Muutosten tulkintamekanismit 
ja vuorovaikutusrakenteet uudistuskontekstis-
sa voivat kokonaisarvioinnin näkökulmasta 
olla jopa ratkaisevampia kuin hahmotetun 
muutosteorian osuvuus sinänsä.

Henkilöstö muutoksessa

Tämän tutkimuksen näkökulma henkilöstöön 
muodostuu monista aineksista noudattamatta 
yksiselitteisesti mitään tiettyä viitekehystä. 
Esiin nostetaan kaksi tutkimuslinjaa: henkilös-
töjohtamismalleihin pohjautuva tutkimus sekä 
aitoon ’elämismaailmaan’ henkilöstön tulkin-
tojen kautta kytkeytyvä näkökulma. Henkilös-
töhallinnan näkökulmasta keskeisessä strate-
gisen henkilöstöjohtamisen (SHRM) tutkimus-
perinteessä on pyritty kiinnittämään huomiota 
organisaatioiden kokonaisstrategian ja henki-
löstöstrategian välisiin suhteisiin (Truss & 
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Gratton 1994) sekä esimerkiksi strategisten 
linjausten toimeenpanoulottuvuuteen (Gratton 
& Truss 2003). Kuitenkaan SHRM ei kiinnitä 
erityistä huomiota organisatoriseen muutosti-
lanteeseen tai ulkopuolelta asettuvaan uudis-
tukseen, joka haastaisi samanaikaisesti sekä 
kokonais- että henkilöstöstrategian, vaan nä-
kökulma on ikään kuin organisaation sisällä.

HRM- ja SHRM-tutkimuksessa ei myös-
kään problematisoida henkilöstön määrittelyä 
sinänsä, vaan henkilöstöön ajatellaan pätevän 
karkeasti aina samojen lainalaisuuksien riip-
pumatta suuremmin sen rakenteesta ja piir-
teistä. SHRM-tutkimusta onkin moitittu ’nor-
matiiviseksi’ sen sijaan että se olisi empiiris-
tä tai teoreettista (Truss & Gratton 1994, 677).

Työnantajan ja -tekijöiden välisen yhteis-
toiminnan tutkimuksessa korostuu välitön 
yhteistoiminta eli henkilöstön suoran vaikut-
tamisen mahdollisuudet ja keinot pikemmin 
kuin edustukselliset yhteistoiminnan muodot 
(Garibaldo & Telljohan 2010). Toisaalta edus-
tuksellista yhteistoimintaa on vahvistettu 
kunta-alalla melko hiljattain säätämällä siitä 
laissa (KT 2007), joten se muodostaa edelleen 
henkilöstön olennaisen vaikuttamiskanavan. 
Ongelmana voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
edustuksellinen yhteistoiminta toimii kunta-
alalla voimakkaissa ulkopuolisissa paineissa 
ja sen liikkumavara aidon kehittämisen mie-
lessä on kapea (Jokinen & Kalliola 2014). 
Tässä näkynee se, että kun henkilöstön osal-
lisuuden korostaminen liittyi alun perin niin 
sanottuun työpaikkademokratian kehittämi-
seen 1970-luvulla, voidaan sen sittemmin 
nähdä kääntyneen pikemminkin yhdeksi or-
ganisaatiotehokkuuden tai työpaikkojen veto-
voiman lisäämisen välineeksi (vrt. Kalliola 
2008, 48; Kalliola 1996).

Vaikka kansainvälisissä linjauksissa hen-
kilöstö on asetettu keskeiseen asemaan julkis-
hallinnon uudistuksissa (OECD 2011, 10) on 
henkilöstö esiintynyt arvioinneissa pääasiassa 
omien reformiensa kohteena eikä niinkään 
osana kokonaisreformia (Ingraham 2007, Kim 
& Hong 2006).

Toistuvasti voidaan havaita, että henkilös-
töhallinnan näkökulmasta henkilöstö pyritään 
saamaan hallintaan henkilöstön ulkopuolisten 
intressien pohjalta. Erilaiset tutkimus- ja ke-

hittämisnäkökulmat ovat osaltaan pyrkineet 
menetelmällisesti ylittämään tällaista henki-
löstön erillisyyttä ja alisteisuutta. Kun tarkas-
tellaan julkishallinnon ja tarkemmin kunta-
alan kehitystä Suomessa, on henkilöstön osal-
listamisella kehittämisprosesseihin ollut sii-
näkin keskeinen työelämän tutkimusperintees-
tä nouseva rooli (Kalliola & Nakari 2004; 
Kalliola 1996). Työpaikkademokratian ja 
sittemmin työelämän laadun kehittämishank-
keiden taustalla on ollut vankkumaton ajatus 
henkilöstön subjektiudesta:

”Työpaikkademokratia oli sopusoinnussa 
itsenäisesti ajattelevan, valintoja tekevän, 
toimivan työntekijäsubjektin kanssa. Täl-
laisesta lähtökohdasta henkilöstöresurssi 
osaa myös itse katsoa, milloin työtä on 
liikaa ja sanoo ei liialle työlle.” (Kalliola 
2008, 51.)

Toinen tämän tutkimuksen metodologista 
orientaatiota valottava lähestymistapa tarkas-
telee muutoksia ja uudistuksia ’elämismaail-
man’ näkökulmasta, joka määrittelee itse it-
sensä. Tälle lähtökohdan antaa uudistusten ja 
muutosten mylläkkä (esim. Seppälä-Järvelä & 
Karjalainen 2006), joka muodostaa hyvin pit-
källe työelämän normaaliarjen samalla kun 
paradoksaalisesti mittavakaan reformi ei vält-
tämättä aiheuta selviä seurauksia arkityön 
tasolla (vrt. Juuti ym. 2004, 9). Tämä liittyy 
monitasoisella tavalla julkishallinnon toimin-
talogiikkaan, uusmanagerialismiin (Naschold 
1996, Lähdesmäki 2003) ja jopa ’uuteen ka-
pitalismiin’ (Sennett 1998). 

Kuntareformin vanavedessä on tapahtunut 
runsaasti myös muunlaisia kuin kuntaraken-
teellisia muutoksia. Nämä liittyvät organisaa-
tiorakenteellisiin muutoksiin sekä palveluiden 
uudenlaisiin järjestämistapoihin. Seppä ja Vi-
rolainen (2014) tutkivat henkilöstön kokemuk-
sia ja muutosvastarintaa kunnallisen liikelai-
toksen yhtiöittämisprosessin (vuosina 2010–
12) yhteydessä. Heidän havaintonsa oli, että 
henkilöstön osallistaminen muutokseen oli 
vähäistä, uudenlainen markkinaehtoinen toi-
mintamalli koettiin kuntatyölle outona, epävar-
muus omasta työpaikasta kasvoi ja luottamus 
muutosprosessiin oli vähäistä (emt., 96–98).
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Vakkuri (2011, 318–319) kiinnittää huo-
miota ulkoapäin määrittyvän uudistamisen 
problematiikkaan:

”Hallinnollisten järjestelmien ”elämis-
maailman” muuttuminen tai muuttaminen 
voi olla paljon vaikeampaa kuin järjestel-
män ilmirakenteiden tai järjestelmästä 
kirjoitettujen dokumenttien ja raporttien 
muuttaminen. (…) On kyettävä vertaile-
maan lähtötilanteen ja toteutuneen tilan 
suhdetta (…) Toiveiden toteutumisen tark-
ka arviointi voisi kadottaa merkittävän 
osan siitä dynamiikasta, joka käynnistää 
ja pitää liikkeellä markkinatalouden toi-
meliaisuutta ja aktiivisuutta, organisaa-
tioiden uudistumisen prosesseja sekä kan-
salaiselle tärkeiden asioiden esille nosta-
mista. (…) (E)i ole olemassa eksaktia 
mallia, jolla päätöksentekijä voisi osoittaa 
toiveen toteutuneen (…) Tarkka tieto kun-
taliitosten hyödyistä ja haitoista (jos sel-
laisia olisi) voisi pahimmillaan sementoida 
rakennemuutoksen mekanismeja.”

Uudistuksista tai muutoksista puhuminen 
onkin samalla todellisuuden konstruoimista 
(Berger & Luckmann 1991), johon liittyvät 
kysymykset vallasta ja erityisesti taloudellisis-
ta satsauksista. Henkilöstön muutospuhe sijoit-
tuu tyypillisesti taukotiloihin ja käytäville, eikä 
kaikkien muutospuhe ole samanarvoista kes-
kenään (vrt. Juuti ym. 2004, 9, 238–239).

Filander (2000, 16) lähestyy julkishallin-
non muutosta kriittisen aikuiskasvatuksen 
näkökulmasta. Hän pyrkii

”tunnistamaan julkisen sektorin asiantun-
tijoiden puheesta kehittämisen ja muutos-
työn vastakertomuksia, jotka murrostilan-
teissa usein jäävät vaiennetuiksi ääniksi ja 
näkökulmiksi, jotka kehittämistutkimus 
yleensä sivuuttaa menneisyyden ja taantu-
muksen työtyyppeinä.”

Niin sanottu kehittämistutkimuksen valta-
virta on puolestaan

”selvästi kiinnittynyt ja sitoutunut organi-
saation johdon näkökulmiin, mikä jättää 

kovin vähän tilaa muutostutkimukselle, 
jossa analysoitaisiin työelämän muutos- ja 
kehittämistilanteita ilman näitä selkeitä 
intressisidoksia (Kevätsalo 1999, 37).” (Fi-
lander 2000, 31.)

Uudistukset eivät välttämättä niinkään 
synnytä työelämän ’elämismaailmaan’ liitty-
viä ongelmia, vaan nämä saattavat vain tulla 
muutospyrkimysten yhteydessä helpommin 
näkyviin (vrt. Kalliola 1996, 57). Henkilös-
töön yksinkertaisesti kohdistuu hyvin ristirii-
taisia odotuksia, jotka muutostilanteessa muo-
dostuvat kestämättömiksi tai paradoksaalisik-
si (vrt. Vakkala 2012, Juuti ym. 2004, 9). 
Henkilöstön mahdollisuuksilla tulkita muu-
toksia on suuri merkitys myös kuntatyön jat-
kuvuuden rakentumisessa.

Muutosten tulkintamekanismit

Edellä kiinnitettiin huomiota arvioinnin muu-
tosteorioiden syntyprosessiin, joka on teoria-
lähtöisessä arviointitutkimuksessa jäänyt var-
sin vähälle huomiolle. Muutosteoriat rakentu-
vat vuorovaikutuksessa hankkeen toteuttajien, 
sidosryhmien ja arvioijan välillä. Kysymys 
muutosteorioiden syntyprosessista viittaa sii-
hen, millaisten ’syötteiden’ ja millaisten vuo-
rovaikutteisten prosessien kautta muutosteo-
rioita työstetään ja lopputuloksiin päädytään. 

Edellä todettiin myös, että henkilöstöllä 
on muutostilanteissa eräänlainen kaksoisroo-
li: toisaalta uudistukset ’vaikuttavat’ henki-
löstöön, mutta toisaalta henkilöstö myös itse 
tulkitsee, toteuttaa ja ’elää’ uudistuksia. Nämä 
kaksi roolia yhdistyvät tietoisessa muutosten 
tulkinnassa ja arvioinnissa, jonka tiedetään 
olevan olennainen osa esimerkiksi toiminta-
tutkimuksessa hahmotettua kehittämisproses-
sia (Kalliola 1996, 57); katsotaan mitä muu-
toksia on tapahtunut ja pyritään ymmärtämään 
kokonaismuutosta.

Henkilöstön omat muutostulkinnat ovat 
kuitenkin vain yksi tekijä, joka määrittelee uu-
distuksen henkilöstövaikutuksia. Toisessa roo-
lissaan henkilöstö on myös muiden tulkintajär-
jestelmien kohde – keskeisesti ainakin organi-
saatiojohtamisen, hallinnollisten prosessien 
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sekä itse evaluaation kohde. On hyvin olen-
naista myös se, millä tavalla henkilöstön ja 
muutosten yhteydet määrittyvät näissä järjes-
telmissä. Niistä hyvin pitkälle riippuu se, mil-
laiset puitteet muutosten tulkinnalle ovat ole-
massa. Miten esimerkiksi henkilöstö kytkeytyy 
arviointitutkimusprosessiin ja miten henkilös-
tön ’ääni’ tulee siinä esiin? Onko henkilöstöä 
koskevista muutoksista saatavissa perustietoa? 
Seurataanko niitä hallinnon toimesta? Millä 
tavoin henkilöstön kokemukset otetaan huo-
mioon uudistuksen suunnittelussa ja johtami-
sessa? Millä tavoin henkilöstö voi osallistua ja 
vaikuttaa uudistuksen suunnitteluun? 

Se, mitä henkilöstölle on tapahtunut, tai 
mitä konkreettisesti se on kokenut, ovat en-
simmäisen asteen arviointikysymyksiä; toi-
sen asteen kysymys on, miten lähellä muu-
toshankkeen keskiötä henkilöstö ylipäätään 
on sekä määrällisessä että laadullisessa mie-
lessä. Tällä toisella tasolla arvioinnin kiin-
nostuksen kohteena on, miten eri järjestelmät 
– uudistusprosessit, johtaminen, hallinnointi 
ja evaluaatio – mahdollistavat henkilöstöön 
liittyvien muutostulkintojen tekemisen. Ni-
mitetään tätä aluetta muutosten tulkintame-
kanismeiksi. 

Kuviossa 1. on kuvattu henkilöstövaiku-
tusten kenttä muutoshankkeen, evaluaation, 
johtamisen ja hallinnollisten prosessien väli-
sessä vuorovaikutuksessa.

Muutosten tulkintamekanismeista riippuu 
hyvin olennaisesti se, millaiselle pohjalle ja 
kuinka monipuoliselle ja validille tiedolle 
hanketta koskevat muutosteoriat voivat perus-
tua. Kyse ei ole (pelkästään) muutosteorioiden 
sisällöstä vaan ylipäätään siitä, millaiset edel-
lytykset ovat olemassa sille, että henkilöstöön 
ja sen kaksoisrooliin liittyviä seikkoja huo-
mioidaan ja kytketään muutoshankkeen suun-
nitteluun, toteutukseen ja mahdollisiin jatko-
vaiheisiin kuten uusien käytäntöjen juurrutta-
miseen. Samalla kyse on siitä, millaisia näkö-
kulmia arviointitutkimus voi ottaa huomioon 
omassa argumentoinnissaan.

Tässä tutkimuksessa pyritään täyttämään 
tätä tiedon aukkoa koskien muutosten tulkin-
tamekanismeja uudistuskontekstissa. Eri ai-
neistoja käyttämällä kysytään, miten tulkinta-
mekanismit aidossa arviointitutkimuksessa 
ilmenevät sekä miten niitä voitaisiin yleisem-
min jäsentää henkilöstövaikutusten arvioin-
nissa. Huomio kiinnittyy erityisesti tulkinta-
mekanismien toiminnan ehtoihin ja esteisiin, 

Kuvio 1. Muutosten tulkinta työelämän keskeisten järjestelmien leikkauspisteessä.

Henkilöstö 
subjektina

Henkilöstö 
objektina

Muutosten tulkinta

Hallinto

Johtaminen

Evaluaatio

Muutoshanke
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jotka on hyödyllistä tunnistaa sekä arvioinnin 
että muutosorganisaatioiden näkökulmasta.

Menetelmät ja tulokset

Seuraavassa tarkastellaan konkreettisesti nii-
tä muutoksen tulkintamekanismeja, jotka 
edellä sanotun perusteella muodostavat kes-
keisen näkökulman uudistusten henkilöstövai-
kutuksiin. Miten näitä mekanismeja voidaan 
tehdä näkyväksi?

Tutkimuksen aineisto koostuu kuntaraken-
neuudistuksen arviointiohjelman puitteissa 
kootusta materiaalista. Tämä muodostaa jo 
sinänsä ’muutoskontekstin’ tai painotuksen 
henkilöstöön kohdistuvaan tiedonkeruuseen, 
mikä näkyy niin tutkimusprosessissa kuin 
kysymyksenasetteluissakin, kuten jäljempänä 
nähdään. Sen sijaan että reformikonteksti ja 
-evaluaatio nähtäisiin tutkimustuloksia 
’vinouttavina’ tai johdattelevina tekijöinä, 
kiinnitetään huomiota juuri siihen, millä ta-
valla reformiarvioinnin kysymyksenasettelu 
ja lähestymistavat toimivat. On eri asia tutkia 
uudistuksia ja muutoksia etäisyydeltä kuin 
tutkia niitä silloin kun uudistus ja sen arviointi 
ovat käynnissä.

Seuraavassa tarkastellaan muutosten tul-
kintamekanismeja neljän ’ikkunan’ kautta, 
joita ovat:
i) arviointiohjelman eksplikoima kuntaraken-

neuudistuksen muutosteoria (luku 3.2)
ii) henkilöstön uudistusosallisuus henkilöstö-

kyselyjen valossa (3.3)
iii) henkilöstön tavoitettavuus reformievaluaa-

tiossa (3.4)
iv) muutosattribuutiot kuntien henkilöstöra-

porteissa (3.5).
Ensimmäinen ikkuna perustuu teorialäh-

töisen arviointitutkimuksen ideaan siitä, että 
muutosteorian tulisi sisältää olennaiset toi-
menpiteet ja mekanismit, joilla oletetaan pääs-
tävän toivottuihin tuloksiin. Onko kunta-alan 
puolimiljoonaisella henkilöstöllä omaa paik-
kaa rakenneuudistuksen muutosteoriassa?

Toinen ikkuna kohdistuu saatujen kysely-
tulosten tarkasteluun koskien uudistusta ja 
siihen osallistumista henkilöstön omien koke-
musten valossa. Voidaanko puhua henkilöstön 
laajasta uudistusosallisuudesta?

Kolmas ikkuna avautuu arviointitutkimus-
prosessiin, tarkemmin kyselytutkimuksen to-
teuttamisen edellytyksiin reformissa. Tarkoi-
tuksena on yhdellä tavalla arvioida sitä, miten 
henkilöstön ’ääni’ on mahdollista kytkeä uu-
distuksen arviointiin. Mitä esteitä tällä olete-
tun sileällä tiellä kohdataan?

Viimeinen ikkuna tarkastelee sitä, millä 
tavalla kunnat itse ovat seuranneet henkilös-
töön kohdistuneita muutoksia ja miten ne on 
tuotu esiin. Millaisen tietopohjan ja välineen 
muutoksen tulkitsemiselle kuntien omat hen-
kilöstöraportit tarjoavat?

Aineisto ja -menetelmät

Kuntarakenneuudistuksen piirissä olivat kaik-
ki Suomen kunnat, joista arviointitutkimusoh-
jelman kohteeksi valittiin 40 Suomen kunta-
kenttää mahdollisimman hyvin edustavaa 
erikokoista ja uudistusratkaisuiltaan vaihtele-
vaa kuntaa5. Kuten arviointiohjelmassa hyvin 
pian osoittautui, olivat kuntien ratkaisut, jopa 
taustamuuttujiltaan samankaltaisten kuntien, 
hyvin vaihtelevia (Meklin & Pekola-Sjöblom 
2012). Kuntarakenneuudistuksen tarkoitukse-
na ei ollut ohjata kuntia samaan muottiin 
(=kuntaliitoksiin), vaan kuntien annettiin toi-
mia oman demokraattisen päätöksentekopro-
sessinsa mukaisesti ja aikataulussa. Tässä 
mielessä reformi oli varsin väljä viitekehys 
muiden, esimerkiksi lainsäädännöllisten, ala-
kohtaisten kuntia koskevien muutosten virras-
sa. Yksi rinnalla tapahtunut muutos koski 
suoraan henkilöstöä, kun kuntien työnantaja- 
ja työntekijäpuolen välisestä yhteistoiminnas-
ta säädettiin lailla (449/2007).

Artikkelissa nojaudutaan myös tätä tutki-
musta edeltäneisiin, samaa aineistoa eri näkö-
kulmista käsitelleisiin osatutkimuksiin (Joki-
nen & Heiskanen 2013, Heiskanen & Jokinen 
2013), sekä tehdään eräänlainen läpileikkaus 
niitä kaikkia yhdistävään henkilöstöproblema-
tiikkaan evaluaatiossa. Aineistoja on koottu 
erilaisin menetelmin: henkilöstökysely tutki-
muskuntien sosiaali- ja terveystoimen ja kou-
lutoimen henkilöstölle vuonna 2009 (N=3710) 
sekä uudestaan näille ja lisäksi yleishallinnon 
henkilöstölle vuonna 2011 (N=4618); kunta- 
ja henkilöstöstrategioiden sekundaarianalyy-
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sit; lisäksi on toteutettu toimintatutkimustyyp-
pisesti vuorovaikutusta hyödyntävää tiedon-
hankintaa (vrt. Schön 1983) suhteessa kuntien 
henkilöstöhallintoon, uudistuksen arviointitut-
kimusohjelman erilaisiin työskentelymuotoi-
hin, yleisötilaisuuksiin kunnissa sekä arvioin-
tiohjelman sisäisiin keskusteluihin. Liitteessä 
1. on kuvattu tutkimusaineistoa tarkemmin.

Sen sijaan että perehdyttäisiin siihen mitä 
esimerkiksi poliitikot tai virkamiehet ovat sa-
noneet tai esittäneet, keskitytään tässä siihen, 
millä tavalla kunnat ovat tosiasiallisesti 
omassa toiminnassaan reagoineet uudistuk-
seen ja muutoksiin henkilöstön kannalta, to-
teuttaneet, identifioineet, attribuoineet6 tai 
jättäneet huomioimatta niitä. Tämän perus-
teella hahmotetaan reformin muutosteoriaa 
’sisältä päin’, jolloin se saattaa poiketa siitä 
kuvasta, joka julkisten puheenvuorojen kaut-
ta tuotettaisiin. Tässä mielessä muutosteoriaa 
empiirisesti konstruoivassa tutkimusotteessa 
on aineksia niin kriittisestä sosiaalipsykolo-
giasta (Hepburn 2003), toimintatutkimukses-
ta (Lewin 1946) kuin voimaannuttavasta ar-
viointitutkimuksestakin (Fetterman 1994). 
Henkilöstönäkökulmaa ei nosteta tärkeim-
mäksi seikaksi uudistusarvioinnissa vaan 
myönnetään, että relevantteja tarkastelutasoja 
on useita (vrt. esim. Stokoe ym. 2012, 10):

”We are aware that these descriptions 
could be countered, or at least that a critic 
could object that in each case we are 
seeing the provision of service from the 
point of view of the provider, not the 
client.”

Kuntarakenneuudistuksen 
muutosteoria

Tässä luvussa tarkastellaan kuntarakenneuu-
distuksen muutosteoriaa, joka karkealla tasol-
la kuvaa uudistuksen etenemisen perusmallin. 
Muutosteorian tarkastelu perustuu olemassa 
olevaan arviointitutkimukseen eli kuntaraken-
neuudistuksen arviointiohjelman kokoomara-
porttiin (Meklin & Pekola-Sjöblom 2012). Sitä 
käsitellään neljästä aineistoesimerkistä ensim-
mäisenä sen vuoksi, että se muodostaa tietyllä 
tavalla laajan kehyksen kaikille muille aineis-

toikkunoille, ja johtopäätökset palautuvat vii-
me kädessä koskemaan juuri muutosteoriaa.

Kuviossa 2. on esitetty uudistusprosessin 
etenemisvaiheet. Kuvio on tavallaan yksi (va-
listunut) tulkinta uudistuksen toimeenpano-
teoriasta, johon on tiivistetty mahdollisimman 
havainnollisesti muutoksen perusvaiheet7. 
Arvioijien mukaan uudistus keskittyi pää-
asiassa ensimmäisen vaiheen rakenteellisiin 
ratkaisuihin tarjoten eräänlaista kehittämispo-
tentiaalia jatkouudistamiselle, jonka puoles-
taan arveltiin kestävän vuosia tämän jälkeen 
(Meklin & Pekola-Sjöblom 2012, 62). Kirjoit-
tajat toteavat myös, että toisessa vaiheessa 
kunnat yleensä uudistavat johtamisjärjestel-
miään, toimintatapojaan ja erilaisia palvelun-
tuottamiskonsepteja kuten tilaaja-tuottajamal-
leja. Nämä ovat edelleen palvelujen tuottami-
sen ja paikallisyhteistyön kehittämisen väli-
neitä asiakaspinnassa (emt. 13).

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta kos-
keneen, vuoden 2012 loppuun asti voimassa 
olleen puitelain (169/2007) mukaan oli luota-
va kuntien kehittämisen ”vahva rakenteellinen 
ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on 
parantaa tuottavuutta, hillitä menojen kasvua 
sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien 
palveluiden ohjauksen kehittämiselle”. Puite-
lain määrittelemät keinot tavoitteeseen pääse-
miseksi olivat kolmenlaisia: kuntaliitokset, 
kuntien välinen yhteistoiminta erityisesti so-
siaali- ja terveyspalveluissa mutta myös am-
matillisessa koulutuksessa ja kaupunkiseutu-
jen kehittämisessä sekä kunnan oman toimin-
nan tehostaminen palvelujen järjestämisessä 
ja tuottamisessa. 

Kuvio kiinnittää huomiota kolmeen tee-
maan muutoksessa. Ensinnäkin sen mukaan 
lähtökohdaksi on otettava tietty rakenteellinen 
muutos tietyssä kuntakontekstissa; toiseksi on 
nähtävä uudistuksen tarkoitus ulottua varsi-
naisten palvelujen ja niitä tukevan johtamisen 
järjestymiseen; kolmanneksi rakenteellisen 
muutoksen tarjoama kehittämispotentiaali on 
mitä ilmeisimmin hyödynnettävä aktiivisella 
kehittämistyöllä, eikä se tapahdu itsestään. 
Kuvion mukainen muutosteoria asettaakin 
paikallisen tulkinnan suureen rooliin kuntara-
kenneuudistuksessa.

Muutoksen kytkentätapa työyhteisöihin ei 
kuitenkaan ilmene kuviosta. Tällaisenaan 
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muutosteoria edustaa uudistuksen ulkopuolis-
ta näkökulmaa, ei kuntia ja paikallisia toimi-
joita. Kuviossa 3. teoriaa on tämän kirjoittajan 
toimesta täydennetty lisäämällä hypoteettinen 
vuorovaikutusmalli I ja II vaiheen keinojen 
välille.

Voidakseen ”tarjota kehittämispotentiaa-
lia” on uudistuksen I vaiheen rakenteellisten 
toimenpiteiden oltava toteutettuja niin, että ne 
eivät ole jatkokehittämisestä irrallisia, vaan 
niistä seuraa jokin jatkumo II vaiheeseen eli 

johtamiseen ja työyhteisötasoiseen kehittä-
mistyöhön. Tässä on kaksi puolta: toisaalta 
johtamisen ja työyhteisöjen tieto ja ymmärrys 
suunnitelluista ja toteutetuista rakenneuudis-
tuksista sekä toisaalta näiden uudistusten to-
teuttaminen siten, että niissä huomioidaan 
työyhteisöjen kannalta relevantteja seikkoja. 
Näitä seikkoja taas ovat toisaalta vaikutukset 
työyhteisöihin ja niiden asemaan sinänsä sekä 
toisaalta niiden tulkintojen ja voimavarojen 
hyödyntäminen uudistuksessa ja niiden kehit-

Kuvio 2. Kuntarakenneuudistuksen ’muutosteoria’ (Meklin & Pekola-Sjöblom 2012, 12).

Tavoitteena on
”elinvoimainen …kuntarakenne”

”taloudellisesti tuotetut ja  
laadukkaat palvelut”

Tavoitteena on
”elinvoimainen …kuntarakenne”

”taloudellisesti tuotetut ja  
laadukkaat palvelut”

I vaiheen keinot (4 §)

I vaiheen keinot (4 §)

– Kuntaliitokset
– Yhteistoiminnan lisääminen

– Yhteistoiminta-alueet

– Kuntaliitokset
– Yhteistoiminnan lisääminen

– Yhteistoiminta-alueet

Tarjoavat  
kehittämispotentiaalia

Tarjoavat  
kehittämispotentiaalia

II vaiheen keinot

II vaiheen keinot

Johtamisjärjestelmä –  
johtaminen

Johtamisjärjestelmä –  
johtaminen

Kunnan toiminta:
1. Palvelujen  
järjestäminen

2. Paikallisyhteisön  
kehittäminen

Kunnan toiminta:
1. Palvelujen  
järjestäminen

2. Paikallisyhteisön  
kehittäminen

Kuvio 3. Vuorovaikutusmallilla täydennetty muutosteoria kuntarakenneuudistuksesta.

Johdon ja henkilöstön 
osallisuus

Huomioivat henkilöstö-
vaikutukset ja vaikutukset 
henkilöstövoimavaroihin
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tämispotentiaalien yhdistäminen uudistuk-
seen. Mikäli näin ei tapahdu, on toisen vai-
heen onnistumisen ennuste heikko suhteessa 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

Uudistuksen kokonaisarvioinnin esittämä 
kuvio heijastaa sitä tosiseikkaa, että uudistuk-
sen kokonaisstrategisella tasolla muutoksen 
ja työyhteisötason välistä kytkentää ei ollut 
keskeisesti mietitty. Toisaalta havaitaan, että 
näin esitettyyn uudistuksen kokonaisvaiheis-
tukseen voidaan helposti olettaa tällaisen vuo-
rovaikutuksen kuuluvan, sillä ilman sellaista 
muutosteoria tuskin toimisi.

Työyhteisöjen osallisuus 
uudistukseen

Jos uudistuksen kokonaisvaiheistuksessa ei 
henkilöstökytkentää ollutkaan huomioitu, ky-
sytään seuraavaksi huolehtivatko yksittäiset 
kunnat puolestaan siitä, että uudistusproses-
sissa otetaan huomioon henkilöstöön liittyviä 
seikkoja. Seuraavissa luvuissa suunnataan 
katse siihen, miten reformin aikana on paikal-

lisesti mahdollistettu henkilöstön aktiivinen 
osallisuus, tavoitettavuus ja ylipäätään läsnä-
olo uudistuksessa. 

Kuntarakenneuudistuksen arviointitutki-
muksen yhtenä osiona toteutettiin vuosina 
2009 ja 2011 toteutettiin henkilöstökysely 
38–40 tutkimuskunnan sosiaali- ja terveys-, 
koulutoimen sekä yleishallinnon henkilöstöl-
le (vain 2011) (N=3710 vuonna 2009 ja 
N=4618 vuonna 2011). 

Kyselyn tulokset kertoivat eri muuttujien 
kautta työyhteisöjen ja henkilöstön osallistu-
misesta rakenneuudistusprosesseihin. Vain 
noin 10 % henkilöstöstä koki näkemystensä 
tulleen riittävästi huomioiduiksi uudistuksen 
suunnittelussa, ja vain noin joka viides katsoi 
sen aikaansaaneen konkreettisia uudistustoi-
menpiteitä. Tilanne ei olennaisesti muuttunut 
uudistuksen edetessä vuosien 2009 ja 2011 
välillä. Tämä viittaa siihen, että uudistus ei ol-
lut kuntien työyhteisöissä konkreettisesti esil-
lä eikä henkilöstö kovinkaan voimakkaasti 
osallisena siihen myöskään käytännön tasolla.

Kuviossa 4. on esitetty esimerkinomaises-
ti liitoskuntien ja yhteistyökuntien (uudistus-

Kuvio 4. Vastausjakaumat väitteeseen ”Koen, että minulla on ollut riittävästi osallistumis-
mahdollisuuksia uudistuksen suunnitteluun kunnassamme” vuonna 2011 kunnan uudistustyy-
pin mukaan (%). (N=4618.)
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kunnat) sekä muiden kuntien osalta vastaus-
jakaumat kysymykseen omasta osallisuudesta 
uudistuksessa. Luvut eivät poikenneet dra-
maattisesti toisistaan erityyppisissä kunnissa. 
”En osaa sanoa”-vastausten osuus oli suuri, 
mikä kertoo henkilöstön vaikeudesta havaita 
lainkaan uudistukseen liittyviä toimenpiteitä. 
Lisäksi tiedotus uudistuksesta oli ollut riittä-
vää vain 14 %:n mielestä, ja varsinaiseen si-
toutumiseen, luottamukseen ja huomioimiseen 
liittyvät kysymykset saivat tätäkin pienempiä 
vastausosuuksia. Eniten eli 23 % samaa miel-
tä olevia oli siitä, onko vastaajan työpaikka 
sitoutunut uudistuksen toteuttamiseen. Tätä 
voidaan pitää yllättävänkin hyvänä tuloksena 
verrattuna muihin osioihin. 

Työyhteisöjen osallisuus uudistukseen on 
toki laajempi ja monitasoisempi kysymys kuin 
mitä kuvatut vastausjakaumat kertovat. Tässä 
esitettyjen poimintojen tarkoituksena on kui-
tenkin havainnollistaa henkilöstön keskimää-
räistä tietoisuutta uudistuksesta. Voidaan ky-
syä, riittääkö tämä tietoisuuden kokonaistaso 
uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen aina-
kaan muutosteorian olettamalla tavalla.

Henkilöstön tavoitettavuus 
reformievaluaatiossa

Henkilöstökyselyllä on arviointitutkimuskon-
tekstissa oma erityinen merkityksensä verrat-
tuna tyypilliseen kyselytutkimukseen. Kyse-
lyn avulla tuotetaan ensinnäkin hankkeen to-
teuttajille itselleenkin varsin relevanttia työ-
yhteisöjä koskevaa (vertailu)tietoa työyhtei-
söjen roolista uudistuksessa, jota muutoin ei 
olisi olemassa. Tämän lisäksi kysely tarjoutuu 
myös strategisen muutos- tai henkilöstöjoh-
tamisen välineeksi, jonka avulla hankkeen 
kunnalliset toteuttajat saattavat tarjota henki-
löstölleen erityisen vaikuttamiskanavan sekä 
hyödyntää henkilöstön näkemyksiä aktiivi-
sesti omassa uudistustyössään. 

Muutosteoriaprosessin näkökulmasta ky-
selyn avulla toisaalta testataan hankkeen 
muutosteorian toimivuutta henkilöstönäkökul-
masta – kuten edellisessä luvussa tehtiin – 
mutta samalla myös osallistutaan niihin stra-
tegisiin ja henkilöstöjohtamisprosesseihin, 

joiden kautta uudistuksen luonteesta ja etene-
misestä pyritään rakentamaan mahdollisim-
man kokonaisvaltaista kuvaa. Kuten seuraa-
vassa eritellään, myöskään tässä jälkimmäi-
sessä mielessä onnistumisen edellytykset eivät 
olleet järin hyvät käsiteltävässä kuntaraken-
neuudistuksessa.

Vuoden 2011 henkilöstökysely toteutettiin 
pääasiassa sähköisesti, ja tutkimusta valvova 
kunta-alan ohjausryhmä suhtautui etukäteen 
optimistisesti menettelyn onnistumismahdol-
lisuuksiin ja sujuvuuteen. Kyselyn suoritta-
misprosessiin kuului, että tutkija muotoili 
tutkimuspyynnön arviointiohjelmaan sitoutu-
neille kunnille, kunnat muodostivat omasta 
sosiaali- ja terveys-, koulutus- ja yleishallin-
non henkilöstöstään perusjoukon, josta kyse-
lyotanta suoritettiin, ja otoksesta muodostet-
tiin konkreettiset lähetyslistat yhteystietoi-
neen. Kyselyn tulokset puolestaan raportoitiin 
tutkimusohjelman julkaisuissa ja lisäksi kun-
takohtaiset tulosjakaumat toimitettiin kuhun-
kin kuntaan käsiteltäviksi. Henkilöstö sai 
kyselyn kautta vastata sekä yleensä omaan 
työhönsä ja työhyvinvointiinsa liittyviin ky-
symyksiin että erityisesti rakenneuudistukseen 
liittyviin kysymyksiin.

Toteutettu kysely onnistui pääsääntöisesti 
tuottaen vastausprosentiksi 60 vuonna 2009 
ja 52 vuonna 2011. Vuoden 2011 kyselyä tar-
kemmin tarkasteltaessa sen toteuttamiseen 
liittyi kuitenkin ongelmia, jotka estivät hen-
kilöstön tavoittamisen kokonaisuudessaan 
täten osin vinouttaen aineistoa8. Kuitenkin sen 
sijaan että keskityttäisiin analysoimaan kyse-
lyn katoa ja vinoutumavaikutuksia tuloksiin 
perinteiseen tutkimustapaan, kiinnitetään täs-
sä huomiota siihen, miten kysely toimi inter-
aktiivisena osana muutosteorioiden rakenta-
misprosessia.

Havaittiin, että henkilöstöhallinnan järjes-
telmien ja rekisterien laatu eivät tukeneet kat-
tavan ja sujuvan kyselytutkimuksen tekemistä 
eivätkä erityisesti sähköisen henkilöstökyselyn 
toteuttamista henkilöstölle. Ensinnäkin lähes 
puolelle 38 otoskunnasta osoittautui vaikeaksi 
muodostaa ajantasaista nimilistaa kunnan hen-
kilöstöstä sähköpostiosoitteineen tutkimuksen 
perusjoukon määrittelemiseksi tietyillä toimi-
alamääreillä ja kuukauden määräajassa. Ol-
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koonkin, että pyyntö listasta tuli kunnan ulko-
puolelta tutkimusohjelmasta, johon kunta toki 
oli sitoutunut, oli selvää että selkeää toiminta-
tapaa tällaiseen tilanteeseen ei ollut läheskään 
kaikilla kunnilla olemassa. Kahdessa kunnas-
sa jouduttiin toteamaan, että listaa ei kohtuul-
lisessa ajassa pystytä lainkaan toimittamaan; 
viidessä kunnassa kaikki henkilöstöä koskevat 
tiedot voitiin toimittaa ainoastaan paperikopio-
na, eikä seitsemässä kunnassa voitu nimiä yh-
distää valmiiksi oikeaan sähköpostiosoittee-
seen. Osa suoriutuneista kunnista hyödynsi 
listan teossa ’hätä-apuna’ sisäistä teknistä 
resrussiaan, mutta sittenkin henkilötiedot saat-
toivat olla epäjärjestyksessä. Tästä aiheutuneet 
ongelmat vaikuttivat merkittävästi arviointi-
tutkimuksen työn luonteeseen. 

Toiseksi osoittautui, että arviolta yli 5 % 
listoilla olevista henkilöistä osoittautui olevan 
muilta kuin pyydetyiltä toimialoilta tai jopa 
kunnan entisiä työntekijöitä. Tämä voi selittyä 
osittain ajallisella viiveellä ja esimerkiksi työ-
suhteiden päättymisellä, mutta oli selvää että 
työntekijärekisterit saattoivat olla huomatta-
vankin epäajankohtaisia.

Kolmanneksi sähköinen kysely ei lopulta-
kaan tavoittanut kaikkia niitä, joilla kunnan 
ilmoituksen mukaan sähköpostiosoite oli ole-
massa. Merkittävällä osalla kohdetoimintojen 
kuntahenkilöstöä oletettu sähköpostiosoite ei 
todellisuudessa toiminut tai ollut käytössä 
lainkaan. Otoksen vajaasta yhdeksästä tuhan-
nesta noin tuhat kuului tähän sähköisesti ta-
voittamattomien kategoriaan – tyypillisesti he 
olivat sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä, 
mutta heihin lukeutui myös esimerkiksi ope-
tustoimen henkilöstöä, jonka työsuhde oli 
(useimmiten väliaikaisesti) katkennut määrä-
aikaisen työsuhteen päätyttyä. Kun tähän li-
sätään tietoturvajärjestelmät, joiden läpäisy-
aste ’ulkopuolisen’ sähköisen kyselyn toimes-
ta osoittautui usein melko heikoksi, oltiin 
myös melko vakavan aineistovinoutuman 
äärellä. Näistä eri syistä kysely lähetettiin 
näille yli tuhannelle henkilölle varmuuden 
vuoksi paperiversiona. 

Havainnot kyselyprosessin ongelmista he-
rättävät kysymyksiä kuntien henkilöstöhallin-
nasta ylipäätään. Onko esimerkiksi kuntaor-
ganisaatioilla todellisuudessa sähköpostiin 

perustuvaa, poikkihallinnollista viestintä- ja 
tiedotusjärjestelmää henkilöstölleen – joko 
henkilöstölle kokonaisuutena tai jonkin halu-
tun kriteerin mukaisesti tietylle henkilöstöryh-
mälle? Edelleen voidaan kysyä, toimivatko 
henkilöstötiedot kunnan jokapäiväisen strate-
gisen johtamisen kohteena ja aineistona ja 
hyödynnetäänkö tätä tietoa niin optimaalises-
ti kuin voitaisiin olettaa? Voidaanko tarkenta-
via selvityksiä ja analyyseja toteuttaa henki-
löstötietojärjestelmiä joustavasti hyödyntä-
mällä ja ad-hoc-tyyppisesti kokoamalla hen-
kilöstötietoa erilaisiin tarpeisiin erilaisista 
näkökulmista? Miten järjestyy tiedonvaihto ja 
yhteistyö näissä puitteissa esimerkiksi vanho-
jen kunnanosien ja toimintojen välillä, ehkä 
jopa yli kuntarajojen? Selittyvätkö eräät viime 
vuosina julkisuudessa esiintyneet katastrofaa-
lisiin seurauksiin johtaneet viranomaistiedon-
kulun ongelmat joillain tämän tapaisilla sei-
koilla, joita ei ylipäätään tunnisteta? Onko 
mahdollista viedä läpi mittavia reformeja ja 
hakea uskottavia parannuksia kuntaorganisaa-
tion toimintaan ilman tällaisten järjestelmien 
toimivuutta?

Tämän tutkimuksen fokuksen kannalta 
olennaista on se, että kysely on todetusti pait-
si tiedonkeruuta myös itsessään uudistuksen 
muutosteorioiden rakentamisprosessin inter-
aktiivinen osa. Kuntaorganisaatioiden valmi-
udet henkilöstökyselyn toteuttamiseen ja hyö-
dyntämiseen eivät näyttäneet olleen uudistuk-
sen tavoitteisiin ja mittakaavaan nähden ole-
tetulla tasolla – eivät teknisessä eivätkä myös-
kään strategisen muutos- ja henkilöstöjohta-
misen mielessä. Arvioinnin kannalta tämä 
aiheutti vinoutumia itse aineistoon, mutta 
kertoi samalla toisesta tärkeästä asiasta: uu-
distukseen olennaisesti kuuluvaa muutosteo-
rioiden rakentamisprosessia ei näytä riittä-
västi huomioidun henkilöstöhallinnallisten 
peruskäytäntöjen tasolla. 

Muutosattribuutiot kuntien 
henkilöstöraporteissa

Viimeisenä aineistoikkunana käytetään 
tutkimuskuntien vuosittaisia henkilöstöraport-
teja vuosilta 2005–2009/2010. Ne ovat julki-
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sia asiakirjoja, joita voidaan hyödyntää monin 
tavoin muutosteorioiden muodostamisessa, 
eikä arviointitutkimuksella tai muulla ulko-
puolisella taholla ole ollut osuutta tämän tie-
don tuotantoon. Niitä tarkastellaan kyselyn 
tapaan kahdesta näkökulmasta: millaisen ku-
van ne antavat työyhteisötason muutoksista 
sekä samalla kunnallisista muutoksen tulkin-
tamekanismeista. Muutosattribuutioilla tar-
koitetaan tässä kuntien organisaatiossa ja 
henkilöstössä tapahtuneille muutoksille annet-
tuja selityksiä henkilöstöraporteissa. 

Kunta-alan henkilöstöraporttisuositukses-
sa (KTM 2003)9 edellytetään kuntatyönanta-
jalta henkilöstönsä rakenteen, työpanoksen, 
osaamisen, työhyvinvoinnin ja kehittämistar-
peiden tuntemista. Niiden julkinen kirjaami-
nen on järkevää, vaikka tämä edellyttääkin 
tietyn työpanoksen käyttämistä. Henkilöstö-
raportoinnin avulla voidaan arvioida henki-
löstöjohtamisen onnistuneisuutta ja suuntaa. 
Henkilöstöraporttisuositus sisältää seuraavia 
aihealueita seurattavaksi ja yhteistoiminnalli-
sesti käsiteltäväksi kunnissa - kukin aihe ja-
kautuu viime kädessä useisiin eri indikaatto-
reihin:
– Henkilöstön määrä ja rakenne
– Työaika ja työpanos
– Osaaminen, sen kehittäminen ja johtami-

nen
– Terveydellinen toimintakyky ja työhyvin-

vointi
– Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkos-

toituminen
– Palkkaus ja henkilöstökustannukset.

Raportit keskittyvät pääasiassa henkilös-
tön määrää ja rakennetta koskeviin kuvauk-
siin. Kuitenkin jo tässä perustiedon tuotannos-
sa näyttää olevan paljon ongelmia suhteessa 
muutokseen, mitä seuraavassa eritellään. Tau-
lukossa 1. on esitetty ote kuntien henkilöstö-
määrän muutoksista tarkasteluajanjaksolla 
henkilöstöraporttien perusteella. Kuten havai-
taan, kaikista kunnista kaikkia tietoja ei ollut 
löydettävissä. Raportit ovatkin varsin ongel-
mallisia siksi, että ne ovat pääsääntöisesti 
poikkileikkauskuvia henkilöstöasioista tietty-
nä ajankohtana. Muutoksia on periaatteessa 
mahdollista tarkastella vertaamalla aiempiin 
henkilöstöraportteihin, mutta erityisesti sil-

loin, kun on toteutettu yhteistoiminta-alue, 
kuntaliitos tai jokin pienempi rakenteellinen 
muutos, katkeaa mekaaninen seuranta tyypil-
lisesti jopa aivan perusasioiden kuten henki-
löstömäärän suhteen.

Seuraavassa käydään läpi taulukon 1. lu-
vuista. Lempäälän henkilöstömäärän voima-
kas kasvu selittyy todennäköisesti sekä sivis-
tystoimen että sosiaali- ja terveystoimen aloil-
le perustetuilla uusilla toimilla ja päiväkodin 
perustamisella, joita toisaalta kompensoi koh-
talaisen nopea henkilöstön ikääntyminen ja 
eläköityminen. Hallinnon kasvu on myös ollut 
voimakasta, mutta epäselväksi jää, missä mää-
rin yhteistoiminta-aluekokeilu ja sen päätty-
minen ovat vaikuttaneet hallinnon kokoonpa-
noon.

Karkkilan osalta saadaan selville, että so-
siaali- ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt 
vuonna 2008 kuntayhtymän palvelukseen eikä 
sitä näy enää henkilöstöraporteissa. Samalla 
tukipalveluja on siirretty liikelaitoskuntayh-
tymään. Myös henkilöstökustannukset ovat 
tämän seurauksena kunnan tilinpidossa vähen-
tyneet, mutta vastaavasti hallinto ja erityises-
ti muut toiminnot ovat kasvattaneet selvästi 
työntekijämääräänsä.

Hollolan henkilöstömäärissä on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia tarkasteluajanjaksolla, 
joiden taustalla ovat erityisesti vuosina 2007–
2009 tapahtuneet sosiaali- ja terveys- sekä 
sivistystoimen uudistukset. Esimerkiksi Hol-
lolan perusturvayhteistoiminta-alue liikelai-
tostettiin tänä aikana. Paljonpuhuvasti henki-
löstöraportissa todetaan, että nämä mittavat 
uudistukset ovat vieneet kokonaan ajallisen 
vertailun tarkoituksenmukaisuuden. Lähes 
yhtä hankalana tämä ongelma toistuu moni-
kuntaliitoksissa, joissa eri kuntien liitosta 
edeltävän ajan tietoja ei ole yleensä lainkaan 
yhdistetty.

Muutoskuvaan liittyy myös muita ongel-
mia. Osa henkilöstöstä on uudistuksen myötä 
siirtynyt liikelaitoksiin tai terveydenhuollon 
kuntayhtymiin. Joissain tapauksissa vanhoja 
kunnan toimintoja on kokonaan siirretty kun-
nalta pois yksityisen ja kolmannen sektorin 
puolelle. Tällöinkin on edelleen mahdollista, 
että työntekijät vielä jossain mielessä katso-
taan kunnan työntekijöiksi. Raporteissa liike-
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Taulukko 1. Esimerkkikuntien henkilöstön määrällisiä muutoksia rakenneuudistuksen aikana 
vuosina 2005–2009/2010 henkilöstökertomusten perusteella.

Palvelus-
suhteet 
(henkilös-
tömäärä)

Määrä-
aikaisten 
osuus 
suhteessa 
vakinaisiin

Yleis-
hallinto

Sosi-
aali- ja 
terveys-
toimi

Sivis-
tys-
toimi

Suku-
puoli 
(naisten 
osuus)

Kes-
ki-ikä

Elä-
köity-
minen 
(lkm per 
vuosi)

Henki-
löstö-
kustan-
nukset

A. Kunta-
liitoskunnat +4 % 0 % -8 % +1 % +15 % +2 % +2,6 +26 % +35 %

Hämeenlinna

Jyväskylä -1 % -25 % 0 % +24 % +10 % +17 %

Kajaani +8 % +5 % +43 %

Kemiönsaari +67 %

Kuopio -6 % +9 % -32 % -40 % +13 % +1 % +4 % +14 %

Lappeen-
ranta +18 % +7 % -4 % +20 % +21 % +4 % +2,6 +49 % +33 %

B. Syvenevän 
yhteistyön 
kunnat

+10 % -5 % +17 % -26 % +15 % +1 % +0,9 +0,8 +11 %

Halsua -42 %

Hamina -8 % +1 % +24 % -7 % -15 % +2 % +0,6 +9 % +3 %

Harjavalta -4 % +2 % -14 % -32 % +17 % +0 % +1,7 +27 % -16 %

Hirvensalmi +29 % -7 % +1 % +37 % +19 % +2,1 +200 % +31 %

Hollola +80 % -20 % -0,2 +84 % +21 %

Karkkila +56 % -100 % +39 % +0,2 -30 %

Kitee -44 % -1 % +1,1 +109 %

C. Muut kunnat +4 % -1 % +6 % +7 % +19 % +2 % +0,2 +12 % +15 %

Haukipudas +10 % -2 % +22 % +13 % +15 % +1 % -0,1 +22 % +26 %

Juuka -3 % -20 % -2 % +5 % +6 % -0,5 +5 %

Kirkkonummi +20 % +2 % +1 % -0,1 -6 % +44 %

Kotka -11 % +3 % -40 % -8 % +2 % +0,8 -10 % +2 %

Kuusamo -12 % -9 % +34 % -28 % +9 % +2 % +0,8 +8 % -1 %

Lapua +1 % -3 % -25 % +6 % +3 % +2 % +1,1 -34 % +13 %

Lempäälä +24 % +2 % +62 % +61 % +63 % +2,8 +94 %

laitokset eriytetään esitystavallisesti, mikä on 
sinänsä tärkeää, mutta henkilöstön siirtymien 
seuraaminen (mistä-mihin) on vaikeaa; kun-
tayhtymät ja vanhat liitoskunnat yleensä ’ka-
toavat’.

Lisäksi raporttien tilastointitavat saattavat 
muuttua jonakin vuonna, mikä vaikeuttaa en-
tisestään ajallista seurantaa. Vain pieni osa 
kunnista pyrkii määrittelemään tarkasti käy-
tettävät (ja mitattavat) käsitteet, kun taas suu-

rin osa käyttää väljemmin esimerkiksi erityyp-
pisiä käsitteitä koskien palvelusuhteita, eläk-
keellesiirtymisperusteita tai vaikkapa tilastoi-
dun henkilöstön päätoimisuutta / ei-päätoimi-
suutta. Niukka esitystapa heikentää mahdol-
lisuuksia ymmärtää raporttien sisältöä.

Raporteissa jäävät keskimäärin vähälle 
suhteuttamiselle hallinnolliset jaot ja toimin-
tomäärittelyt. Esimerkiksi päivähoito kuuluu 
vaihtelevasti joko sosiaali- ja terveystoimeen 
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tai opetustoimeen. Sosiaali- ja terveystoimi on 
voitu jossain vaiheessa nimetä perusturvaksi, 
joka ei välttämättä pidä sisällään samoja toi-
mintoja kuin aiempi sosiaali- ja terveystoimi. 
Opetustoimi ja sivistystoimi ovat yleensä sy-
nonyymeja, mutta niihin sisältyy vaihtelevas-
ti esimerkiksi kulttuuritoimiala. Toimialojen 
nimitykset ovat tarkasteluajanjaksolla olleet 
selvästi muutoksessa, mikä aiheuttaa ongel-
mia toisin kuin silloin kun tietyt termit ja las-
kentatavat ovat kunnassa jo pitkään vakiintu-
neita. Raportoinnissa olettaisi kiinnitettävän 
enemmän huomiota näiden muutosten selven-
tämiseen sekä siihen, miten ajallista muutosta 
vaikkapa henkilömäärissä voitaisiin kuvata.

Vaikka henkilöstömäärä on perusindikaat-
tori, voidaan sekin laskea hyvin monella eri 
tavalla (vrt. Heiskanen 2014). Yleensä rapor-
toidaan palvelusuhteiden määrä vuoden lopus-
sa, mutta voidaan käyttää myös vuosikeskiar-
voa. Palvelussuhteilla tarkoitetaan yleensä 
vakinaisia, kokoaikaisia työsuhteita, ja määrä- 
ja osa-aikaiset, työllistetyt ja oppisopimus-
työntekijät eritellään vain satunnaisesti. Eräis-
sä raporteissa puhutaan kapasiteettiperustei-
sesta henkilöstömäärästä, kun taas jotkut 
harvat kunnat käyttävät mieluiten henkilötyö-
vuotta (htv), joka muodostaa tarkimman hen-
kilöstömäärää kuvaavan indikaattorin. Vastaa-
via ongelmia liittyy esimerkiksi eläköitymisen 
seurantaan ja luokittelemiseen, jossa käytän-
nöt vaihtelevat kunnittain.

Jos henkilöstöraportteja ajatellaan henki-
löstöä koskevina muutoskuvina, on niistä 
mahdollista havaita joitakin tyypillisiä tren-
dejä kuten vaikkapa henkilöstökustannusten 
selvä kasvu erityyppisissä kunnissa. Rapor-
tointi ei kuitenkaan keskimäärin anna mah-
dollisuuksia edes perusindikaattorien tarkem-
paan vertailuun tai muutosten kohdentamiseen 
raportoinnin yleisluontoisuuden, epäsyste-
maattisuuden ja poikkileikkausluonteisuuden 
vuoksi. 

Ongelmallisempaa on kuitenkin se, että 
henkilöstöraportointi voisi palvella muutosat-
tribuutioita ja ajallista suhteuttamista uudis-
tusten yhteydessä, mutta sitä ei selvästikään 
pyritä tällaisessa mielessä hyödyntämään. 
Raportoinnista näyttää tyypillisesti puuttuvan 
strateginen orientaatio, jonka puitteissa tietoa 

haluttaisiin aidosti kerätä, ja vaikutelma on 
hyvin usein pelkästä raportointivelvollisuuden 
täyttämisestä. Joitakin poikkeuksia tähän 
sääntöön toki löytyy, mutta tämä on kokonais-
kuva.

Toisaalta voidaan todeta, että yleistasoi-
nen ja ajallisia katkoksia sisältävä henkilöstön 
seuranta ei mahdollista mittavien uudistusten 
vaikutusten seurantaa eikä esimerkiksi henki-
löstökustannusten ja/tai toiminnan laadullista 
seurantaa. Voidaan kysyä, ulottuuko henkilös-
töseuranta koskemaan sitä osaa henkilöstöä, 
joka siirtyy esimerkiksi kuntayhtymiin, liike-
laitoksiin tai kokonaan yksityisen puolelle. 
Ennen kaikkea kyse on kuitenkin siitä, millä 
tavalla muutosattribuutiot tehdään näkyväksi 
ja kytketään laajempaan muutosteorioiden 
rakentamisprosessiin. 

Yhteenveto ja johtopäätökset

Taulukossa 2. on esitetty yhteenveto tutkimuk-
sen tuloksista sekä alustavista johtopäätöksis-
tä kuntarakenneuudistusta koskevan evaluaa-
tion kannalta. Henkilöstövaikutusten ytimessä 
ovat työelämän laatu sekä yksilö- ja työyhtei-
sötasoiset havainnot, joita on käsitelty laajas-
ti aiemmissa osatutkimuksissa (Jokinen & 
Heiskanen 2013, Heiskanen & Jokinen 2013), 
eikä niihin perehdytty tässä artikkelissa syväl-
lisemmin. Muutoshankkeen kannalta nämä 
näyttäytyvät kehittämisen laadullisina ja sub-
jektiivisina aineksina, joiden merkitys nousee 
esiin viimeistään siinä vaiheessa kun muutos-
hankkeelta edellytetään parantuneita toimin-
takäytänteitä ja työyhteisötasoista tulosta. 

Hieman yleisemmällä tasolla huomio kiin-
nittyy henkilöstörakenteellisiin muutoksiin ja 
siihen, millä tavalla näistä muutoksista ylipää-
tään ollaan selvillä esimerkiksi kuntien hen-
kilöstöraportoinnissa. Hankkeen vaikuttavuu-
den kannalta olennaista on tuntea, millä taval-
la määrälliset muutokset ovat yhteydessä 
laadullisiin muutoksiin. Kuntien raportointi-
käytännöissä on havaintojen perusteella sel-
västi parantamisen varaa.

Kolmannella tasolla kyse on kuntatyöyh-
teisöjen osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta 
uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Toisin sanoen ei riitä, että henkilöstö nähdään 
pelkästään muutosten kohteena, vaan se on 
myös niiden aktiivinen osapuoli. Evaluaatios-
sa kyse on siitä, ovatko henkilöstövoimavarat 
riittävästi aktivoituja ja millaiset edellytykset 
niiden osallistamiselle ovat olemassa. Muu-
toshankkeen kannalta kyse on strategisesta 
muutos- ja henkilöstöjohtamisesta.

Yleisimmällä tasolla on huomioitava hen-
kilöstön samanaikainen rooli uudistuksen 
kohteena ja toteuttajana. Evaluaatiossa tämä 
merkitsee muun muassa henkilöstön paikan-
tamista hankkeen muutosteoriassa. Hankkeen 
kannalta kyse on sellaisista käytännöistä, jois-
sa henkilöstö on kokonaisvaltaisesti läsnä 
organisaation muutoksessa. Kuntatyönantajan 
ja -tekijöiden välinen yhteistoiminta muodos-
taa tässä mielessä lupaavan kehittämisalueen.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että ar-
viointitutkimuksen ja henkilöstövaikutusten 
välinen keskeinen kosketuspinta liittyy orga-
nisatorisiin muutosten tulkintamekanismeihin. 
Nämä viittaavat monimuotoisiin tapoihin huo-
mioida henkilöstön olemassaolo ja sen näkö-
kulma sekä hyödyntää näitä uudistuksen suun-
nittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä refor-
miarvioinnin (ja muiden sidosryhmien) kanssa.

Näiden tyypillisesti hitaasti muuttuvien 
tulkintamekanismien olemassaolosta ja toimi-
vuudesta riippuu hyvin paljon se, millaista ja 
miten tarkkaa tietoa saadaan esiin työyhteisö-
jen roolista uudistuksessa. Niistä myös riip-
puu osaltaan se, miten monipuolisia muutos-
teorioita voidaan yhteistyössä rakentaa sekä 

se, millaisena henkilöstön rooli viime kädessä 
ymmärretään koko uudistusta koskevassa lo-
giikassa. Arviointitutkimus ei voi välttämättä 
korjata näihin mekanismeihin liittyviä puut-
teita tai ongelmia, mutta kiinnittämällä huo-
miota niihin se voi parantaa omaa argumen-
taatiotaan sekä sisällyttää muutosten tulkinta-
mekanismit osaksi arviointia. Tietoisena niis-
tä evaluaatio voi paremmin huomioida ja 
tehdä näkyväksi uudistusoppimisen ulottu-
vuuksia. 

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa jäsen-
tyy kuva erilaisista arviointiperspektiiveistä 
ja -aineistoista suhteessa henkilöstöön (kuvio 
5). Arvioinnin lähtökohta on, että henkilöstö 
sosiaalisena voimavarana on ylipäätään pai-
kannettu uudistuksen muutosteoriassa omana 
sidosryhmänään – vaikka vain karkeastikin. 
Kuntarakenneuudistuksen analyysi viittaa eri 
tavoin siihen, että ainakaan kokonaisuudistuk-
sen suunnittelussa henkilöstön roolia ei ollut 
ymmärretty olennaiseksi uudistuksen 1. ja 2. 
vaiheen välillä (kuviot 2 ja 3). Johtopäätös on, 
että tämä problematiikka oli delegoitu ratkais-
tavaksi kussakin kunnassa erikseen, mikä oli 
erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia epätasa-ar-
voistavaa ja osin hallinnollisten resurssien 
haaskaamista (pyörän keksimistä uudelleen). 
Henkilöstönäkökulma näyttääkin käytännössä 
painottuneen työsuhdeturvan, rekrytoinnin ja 
henkilöstökustannusten kaltaisiin kysymyk-
siin. Yksittäisiä poikkeuksia on, mutta koko-
naiskuva henkilöstön näkemisestä muutoksen 
voimavarana ja tulkitsijana on heikko.

Taulukko 2. Henkilöstövaikutusten arvioinnin tasot kuntarakenneuudistuksen evaluaatiossa.

Taso Evaluaation kannalta Muutoshankkeen kannalta

1. Henkilöstön kokemukset Henkilöstön työelämän laatu ja 
työyhteisötasoiset havainnot

Laadullisia ja subjektiivisia 
seikkoja pyrittävä kytkemään 
hankkeeseen vahvemmin

2. Henkilöstörakenteen 
muutokset

Laadullisten muutosten 
yhteys henkilöstön määrällisiin 
muutoksiin

Muutosten huomiointi 
henkilöstöseurannassa ja 
arvioinnissa

3. Henkilöstö muutosten 
aktiivisena osapuolena 

Henkilöstön osallisuus 
uudistuksen suunnitteluun

Strateginen muutos- ja 
henkilöstöjohtaminen

4. Henkilöstö samanaikaisesti 
muutoksen kohde ja toteuttaja 
(vrt. työelämän laadun ja 
tuottavuuden samanaikainen 
kehittäminen)

Henkilöstön paikantaminen 
hankkeen muutosteoriassa

Työnantajan ja henkilöstön 
välisen yhteistoiminnan 
vahvistaminen
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Kuvio 5. Henkilöstön eri roolit ja tutkimusikkunat uudistusarvioinnissa.

H
en

ki
lö

st
ön

 s
tr

at
eg

in
en

 ro
ol

i k
as

va
a

Laadullisten ja subjektiivisten seikkojen merkitys kasvaa

4. Muutosteoriat, 
kuntastrategiat

3. Osallistaminen, 
muutosten tulkinta

2. Muutos-
attribuutiot

1. Työyhteisöt, 
työelämän laatu

5. Yhteistoiminta, 
työelämän laatu 
ja tuottavuus

Johtamisen 
kohde

Seurannan 
kohde

Havainnoija

Sidosryhmä,
kumppani

Toinen olennainen kysymys on, millainen 
strateginen merkitys ja painoarvo uudistuksen 
käytännön toteutuksessa annetaan henkilös-
tölle. Vaihtoehtoja ja lähestymistapoja on mo-
nia, ja strategisen henkilöstöjohtamisen kir-
jallisuus antaa joitakin aineksia tämän kysy-
myksen pohdintaan. Gratton & Truss (2003) 
korostavat henkilöstöjohtamisen toimenpitei-
den yhdenmukaisuutta suhteessa kolmeen eri 
ulottuvuuteen, joista vähimmälle ymmärryk-
selle kirjoittajien mukaan on jäänyt toimeen-
panoulottuvuus. Sen lähtökohtana on, että 
linjaukset ja toimet on ymmärretty ja tulkittu 
henkilöstönkin keskuudessa. Tässä tutkimuk-
sessa kiinnitettiin huomiota toisaalta henki-
löstön heikkoon tietoisuuteen uudistuksesta 
sekä toisaalta siihen, että kunta-ala oli sangen 
huonosti valmistautunut uudistuksen toimeen-
panoulottuvuuteen eri kanteilta. Ainakin sel-
laisen kuvan tilanteesta sai arviointitutkimuk-
sen aineistonkeruuprosessin perusteella.

Kolmas kysymys, joka uudistuksessa oli-
si henkilöstönäkökulmasta pitänyt ratkaista, 
liittyy siihen, miten henkilöstörakenteen 
muutoksia ja siirtymiä voidaan seurata ja sitä 
kautta paremmin hallita. Tämä taas liittyy 
olennaisesti kysymykseen siitä, mitä johto-

päätöksiä uudistuksen vaikutuksista ylipää-
tään pystytään tekemään. Kyse on pitkälti 
muutosattribuutioista (tai niiden puutteesta), 
jotka toimivat muutosteorioiden keskeisenä 
aineksena. Tutkimuksen perusteella muutos-
attribuutiot ovat jääneet kuntien henkilöstö-
seurannassa keskimäärin liian vähäiselle 
huomiolle. Samalla myös uudistuksen vaiku-
tusten arviointi ulkoa käsin vaikeutuu ratkai-
sevasti.

Yksi keskeisimmistä havainnoista oli, että 
tärkeysjärjestyksessä vasta tämän jälkeen nou-
sevat laadulliset kysymykset henkilöstön osal-
listumisesta, muutostulkinnoista ja kokemuk-
sista. Mikäli henkilöstö ei ole lähtökohtaises-
ti mukana muutosteoriassa, mikäli johtamisen 
toimeenpanoulottuvuutta ei ole mietitty tarkas-
ti ja mikäli erilaiset muutosattribuutiot eivät 
kuulu institutionaaliseen perustiedontuotan-
toon, voidaan suhtautua melko pessimistisesti 
henkilöstön laadulliseenkin rooliin uudistuk-
sessa. Tutkimuksessa todettiin lisäksi, että 
henkilöstö muodostaa aktiivisen työyhteisöta-
soisten muutosten havainnoijan, jossa roolissa 
sitä on tutkittu muissa osatutkimuksissa (Joki-
nen & Heiskanen 2013, Heiskanen & Jokinen 
2013) perusteellisemmin.
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Pohdinta

Teorialähtöinen arviointitutkimus korostaa 
muutoskonstruktioiden merkitystä, ja tämän 
tutkimuksen perusteella se on järkevä lähtö-
kohta kompleksisen muutoshankkeen henki-
löstövaikutusten arviointiin. Tutkimuksessa 
nostettiin esiin muutosteorioiden rakentumis-
prosessin ja sen edellytysten tärkeä merkitys 
sekä arviointitiedon laadun että muutoshank-
keen vaikuttavuuden kannalta. Todennäköi-
sesti ylipäätään monissa erilaisissa hankekon-
teksteissa on hyötyä hyvälaatuisiin muutos-
teorioihin johtavien organisatoristen muutos-
ten tulkintamekanismien tunnistamisesta.

Siinä missä henkilöstöjohtaminen on kiin-
nostunut henkilöstön sitoutumisesta muutok-
siin ja uudistuksiin on erityisesti kansainväli-
sessä viitekehyksessä huomioitava myös työn-
antajan ja valtion sitoutuminen taloudellisista 
syistä tehtävien reformien järkevään ja osal-
listavaan toteuttamiseen. Muutosten tulkinta-
mekanismit tarjoavat uudistusten arviointitut-
kimuksille näin ajateltuna näköalan juuri 
työelämän suhteiden rajapinnoille. 

Cousins ja Whitmore (1998) jakavat osal-
listavat evaluaatiotavat painotukseltaan prag-
maattisiin ja emansipatorisiin, joista ensin 
mainitussa sidosryhmien osallisuus arvioin-
nissa palvelee toiminnan vaikuttavuutta, jäl-
jemmässä se taas on itseisarvoista (emansipa-
torista). Tämän tutkimuksen näkökulmasta 
kahtiajako on osin ongelmallinen: osallisuu-
dessa on kyse työelämän suhteiden rajapin-
noista, jotka voivat saada erilaisia konkreet-
tisia muotoja riippuen sekä arvioinnin lähes-
tymistavasta että kulloisistakin organisatori-
sista käytänteistä. Kyse ei ole välttämättä eikä 
pelkästään siitä, että hankkeen toteuttajat ja 
sidosryhmät olisivat konkreettisesti mukana 
arvioinnissa vaan myös siitä, miten eri tahojen 
osallisuus hankkeen laajemmassa kehyksessä 
määrittyy tai jää määrittymättä.

Mitä tulee edelleen itse kuntarakenneuu-
distukseen, saattaa olla että siitä esitetyt kriit-
tiset empiiriset havainnot ovat jollain tavalla 
outojen yhteensattumien tulosta. Sellaisenaan-
kin ne ovat kuitenkin todellisia ja perustuvat 

’tosielämän’ tutkimusasetelman mahdollisim-
man huolelliseen toteutukseen ja käytettyjen 
tulkintatapojen reflektointiin. Tämän ja käy-
tettyjen tutkimuslähteiden perusteella vaihto-
ehtoista tulkintaa ei ole helppoa nähdä. Voi-
daan pikemminkin kysyä, millaisia odotuksia 
rakenneuudistuksen tuloksiin voidaan kohdis-
taa, jos toteuttajaorganisaatioiden oma seuran-
takyky on vaillinaista. Ei liene yllättävää, että 
kuntapäättäjien näkemys erilaisten arviointi-
tulosten hyödyntämisestä on vähintäänkin 
ambivalentti (Niiranen 2011).

Katsauksen perusteella voitaneen varovas-
ti kyseenalaistaa henkilöstöjohtamisen mahdol-
lisuuksia perustua tutkittuun tietoon ja näyt-
töön (esim. Briner ym. 2009, Pakarinen 2007). 
Saman tyyppisiin johtopäätöksiin on tullut 
Wren (2003) tutkiessaan Iso-Britannian paikal-
lishallinnon pyrkimyksiä hahmottaa hallinnan-
alaista väestöään. Hänen mukaansa kokonais-
valtaista ’evidence-based’ –ymmärrystä rajoit-
tavat vanhat organisatoriset käytänteet ja esi-
merkiksi yhteisten oppimisprosessien puuttu-
minen, sidosryhmien sulkeminen pois ymmär-
ryksen kehittämispyrkimyksistä, laadullisen 
tiedon, selitysten, tulkintojen ja refleksiivisyy-
den laiminlyönti sekä lisäksi koko tämän asian-
tilan hiljainen hyväksyntä (Wren 2003, 2).

On tosin palautettava mieleen, että tehdyt 
päätelmät eivät missään tapauksessa tuomitse 
kuntarakenneuudistusta tai kunta-alaa koko-
naisuutena. Kyse on vain yhden viitekehyksen 
valossa toteutetusta selittämispyrkimyksestä. 
On enemmän kuin todennäköistä, että esitetyt 
seikat ovat ainakin osittain kunta-alan toimi-
joiden tiedossa kuuluen osana siihen arkityö-
elämän monimutkaiseen kudelmaan ja muu-
tosten mylläkkään, joka ”hiljaisesti hyväksy-
tään”. Positiivisena vastauksena esitettyihin 
ongelmiin reformissa tarjoutuu ehdottomasti 
työnantajan ja työntekijöiden välinen lakisää-
teinen yhteistoiminta, jota myös jo käynnissä 
olevat jatkotutkimukset tarkastelevat. Se voi 
hyvinkin toimia tehokkaana siltana strategis-
ten ja rakenteellisten kysymysten sekä henki-
löstön laadullisten näkökohtien välillä – am-
mentaen ehkä jotain lisää esitetystä muutos-
teoria-ajattelustakin.
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Viitteet
1 ”Nuts and bolts of programmes and their possible 

linkages...” (Blamey & Mackenzie 2007, 445).

2 Context-Mechanisms-Outcomes (CMO) configu-
rations (Pawson & Tilley 1997).

3 Tässä ei oteta kantaa kaikkeen käytännössä tehtyyn 
muutosteoreettiseen ja realistiseen arviointitutki-
mukseen vaan pyritään ainoastaan käsitteellisesti 
jäsentämään arviointitutkimusta.

4 Osallistavat lähestymistavat (esim. Cousins & 
Whitmore 1998) ja dialogiset menetelmät pyrkivät 
osaltaan lieventämään tällaista hierarkia-ajattelua, 
mutta voidaan kysyä muuttavatko ne perustavasti 
evaluaatioon liittyviä valta-asetelmia tai yleistä 
kuvaa arvioinnista. Fokus ei tällöinkään yleensä 
ole (ainakaan eksplisiittisesti) muutosten tulkinta-
prosessissa vaan työskentelyn tuloksissa.

5 Ks. tarkemmin kuntarakenneuudistuksen arvioin-
tiohjelmasta http://www.kunnat.net/fi/palvelualu-
eet/projektit/arttu/Sivut/default.aspx

6 ’Syyksi lukeneet’.

7 Esitetty ’muutosteoria’ ilmentää samalla uudistuk-
sen arviointiohjelman omaa kommunikaatiostrate-
giaa, jossa olennaista on arvioinnin position mää-
rittely suhteessa erityisesti osallistujakuntiin (ks. 
Jokinen 2012).

8 Myös vuoden 2009 kyselyssä kohdattiin saman 
tyyppisiä ongelmia, mutta tässä keskitytään vuoden 
2011 kierrokseen.

9 Uusi henkilöstöraportointisuositus on julkaistu 2013.

Lähteet

Ahonen, Pertti (2014). Kuntien lakkautuminen maas-
samme: Kiihokkeiden ja pidäkkeiden sekä tulevai-
suuden näköalojen tarkastelua. Kunnallistieteelli-
nen aikakauskirja 42 (2014): 2, s. 131–150.

Aro, Timo (2014). ”Vapaaehtoisuudesta pakkoon, pa-
kosta vapaaehtoisuuteen”. Hallituksen esitys kun-
tarakennelain muuttamisesta. Kunnallistieteellinen 
aikakauskirja 42 (2014): 2, s. 151–176.

Baron, Reuben M. & Kenny, David A. (1986). The 
Moderator-Mediator Variable Distinction in Social 
Psyhcological Research: Conceptual, Strategic, and 
Statistical considerations. Journal of Personality 
and Social Psychology, Vol. 51, No. 6, s. 1173–
1182.

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1991). The 
social construction of reality. A treatise in the so-
ciology of knowledge. Penguin Books: London.

Blamey, Avril & Mackenzie, Mhairi (2007). Theories 
of Change and Realistic Evaluation. Peas in a Pod 
or Apples and Oranges? Evaluation, Vol. 13, No. 
4, s. 439–455. 

Briner, Rob B. & Denyer, David & Rousseau, Denise 
M. (2009). Evidence-Based Management: Concept 
Cleanup Time? Academy of Management Perspec-
tives, Vol. 23, s. 19–32.

Chen, Huey T. (2012). Theory-driven evaluation: Con-
ceptual framework, application and advancement. 
Teoksessa Rainer Strobl & Olaf Lobermeir & Wil-
helm Heitmeyer (toim.) Evaluation von Program-
men und Projekten für eine demokratische Kultur. 
Springer.

Connell, James I. & Kubisch, Anne C. & Schorr, Lis-
beth B. & Weiss, Carol H. (1995). New Approach-
es to Evaluating Community Initiatives, Vol. 1, 
Concepts, Methods and Contexts. Washington, DC: 
Aspen Institute.

Cousins, J. Bradley & Whitmore, Elizabeth (1998). 
Framing participatory Evaluation. New Directions 
for Evaluation, 1998(80), No. 5, s. 5–23.

Fetterman, David M. (1994). Empowerment evalua-
tion. Evaluation Practice 15, No. 1, s. 1–15.

Filander, Karin (2000). Kehittämistyö murroksessa. 
Sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta julkisel-
la sektorilla 1990-luvulla. Tampereen yliopisto: 
Acta. http://tampub.uta.fi/handle/10024/67061

Fulbright-Anderson, Karen & Kubisch Anne C. & 
Connell, James (toim.) (1998). New Approaches to 
Evaluating Community Initiatives, Vol. 2, Theory, 
Measurement, and Analysis. Washington, DC: As-
pen Institute.

Garibaldo, Francesco & Telljohann, Volker. (toim.) 
(2010). The Ambivalent Character of Participation. 
New Tendencies in Worker Participation in Europe. 
Frankfurt am Main: Peter Lang. 

Gratton, Lynda & Truss, Catherine (2003). The three-
dimensional people strategy: Putting human re-
sources policies into action. Academy of Manage-
ment Executive, Vol. 17, No. 3, s. 74–86. 

Heinämäki, Liisa (2011). Yhteistoiminta-alueiden so-
siaali- ja terveyspalvelut 2010. Järjestämisen, 
tuottamisen ja hallinnon kysymyksiä uusissa pal-
velurakenteissa. THL raportteja 41/2011.

Heiskanen, Margareta (2014). Kunta-alan henkilöstö-
määrä vaihtelee eri tilastoissa. Kuntatyönantaja 
1/2014. http://www.kuntatyonantajalehti.fi/fi/arkis-
to/2014/1/Sivut/henkilostomaara-vaihtelee-eri-ti-
lastoissa.aspx.



Esa Jokinen, Työelämän muutosten sosiaalinen rakentuminen... Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2015

124

Heiskanen, Tuula & Jokinen, Esa (2013). Stability and 
Change of the Quality of Working Life in Restruc-
turing Municipalities. Social Indicators Research 
Volume 118, Issue 2 (2014), s. 579–599.

Hepburn, Alexa (2003). An Introduction to Critical 
Social Psychology. London: Sage.

Ingraham, Patricia W. (2007). Striving for balance: 
Reforms in human resource management. Teokses-
sa Ewan Ferlie & Laurence E. Lynn & Christopher 
Pollitt (toim.), The Oxford Handbook of Public 
Management. Oxford: Oxford University Press.

Jokinen, Esa (2012). Reflexivity of Evaluation Re-
search. Teoksessa Satu Kalliola & Pekka Kettunen 
& Ossi Eskelinen & Kati-Jasmin Kosonen & Ilma-
ri Rostila & Anu Leander (toim.) Improvement by 
Evaluation: Peer Reviewed Full Papers of the 8th 
International Conference on Evaluation for Prac-
tice: ”Evaluation as a Tool for Research, Learning 
and Making Things Better”. Tampere: University 
of Tampere, 50-57.

Jokinen, Esa & Heiskanen, Tuula (2013). Henkilöstö 
uudistusten pyörteissä II. Paras-ARTTU-ohjelman 
tutkimuksia nro 27. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 
(Acta 247). 

Jokinen, Esa & Kalliola, Satu (2014). Yhteistoimin-
nallinen kehittäminen kuntien rakenteellisissa 
muutoksissa. Loppuraportti. TSR-hanke 112001. 
https://tampub.uta.fi/handle/10024/95401

Juuti, Pauli & Rannikko, Heikki & Saarikoski, Ville 
(2004). Muutospuhe. Muutoksen retoriikka johta-
misen ja organisaatioiden arjen näyttämöillä. 
Aavaranta-sarja. Otava: Keuruu.

Kalliola, Satu (1996). Lewiniläinen ryhmäpäätös kun-
nallishallinnon työyhteisöissä. Tutkimus yhteistoi-
minnasta ja toimintatutkijan kenttätyöstä. Sarja 
T-julkaisuja 15. Tampere: Tampereen yliopisto, 
Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos.

Kalliola, Satu & Nakari, Risto (2004). Yhteistoiminta 
ja kuntien työpaikkojen kehittäminen. Laatu-ver-
koston arviointitutkimus. Tykes-raportteja 38. Hel-
sinki.

Kalliola, Satu (2008). Kuntien työelämän laadusta 
työhyvinvointiin ja takaisin. Työpoliittinen aika-
kauskirja 2/2008, s. 48–52.

Kim, Pan S. & Hong, Kil P. (2006). Searching for 
Effective HRM Reform Strategy in the Public Sec-
tor: Critical Review of WPSR 2005 and Sugges-
tions. Public Personnel Management, Vol. 35, No. 
3, s. 199–215.

KTL Kunnallinen työmarkkinalaitos (2003). Kunta-
alan henkilöstöraporttisuositus. http://www.kun-
tatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2004/
Documents/10-04%20liite1.pdf

KT Kuntatyönantajat (2007). Kunta-alan yt-laki voi-
maan 1.9.2007. http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/
tyoelaman-kehittaminen/yhteistoiminta/Docu-
ments/kuntien-yt-laki-voimaan-1.9.2007.pdf. Luet-
tu 10.1.2014.

Kuntaliitto (2015). Aiemmat kuntaliitokset. http://
www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kuntaliitokset/
aiemmatkuntaliitokset/Sivut/default.aspx

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007).

Laki kuntien yhteistoiminnasta (449/2007).

Lewin, Kurt (1946). Action research and minority 
problems. Journal of Social Issues, 2, s. 34–46.

Lähdesmäki, Kirsi (2003). New Public Management 
ja julkisen sektorin uudistaminen. Acta Wasaensia, 
No. 113, Hallintotiede 7. Vaasan yliopisto.http://
www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_952-476-004-5.pdf

Mark, Melvin M. & Donaldson, Stewart I. & Camp-
bell, Bernadette (toim.) (2011). Social Psychology 
and Evaluation. New York, London: The Guilford 
Press.

Mayne, John (2011). Contribution analysis: addres-
sing cause and effect. Teoksessa Kim Forss, Mita 
Marra & Robert Schwartz (toim.) Evaluating the 
Complex. New Brunswick, NJ: Transaction Pub-
lishers.

Meklin, Pentti & Pekola-Sjöblom, Marianne (toim.) 
(2012). Parasta Artun mitalla II. Paras-ARTTU-
ohjelman tutkimuksia 23. Kuntaliitto. 

Naschold, Friedrich (1996). New frontiers in public 
sector management: Trends and issues in state and 
local government in Europe. Berlin: De Gruyter.

Niiranen, Vuokko (2011). Arviointitieto ja sen käyt-
töala kuntien päätöksenteossa. Hallinnon tutkimus 
4/2011, s. 313–324.

OECD (2011). Public Servants as Partners for 
Growth: Toward a Stronger, Leaner and More Eq-
uitable Workforce. OECD Publishing, Paris, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264166707-en.

Pakarinen, Terttu (2007). Tuloksellisuusarviointi ja 
henkilöstöjohtaminen muutosmekanismeina julki-
sessa tieto-organisaatiossa. Acta 195. Suomen 
Kuntaliitto.

Pawson, Ray & Tilley, Nick (1997). Realistic Evalu-
ation. London: Sage. 

Riemer, Manuel & Bickman, Leonard (2011). Using 
Program Theory to Link Social Psychology and 
Program Evaluation. Teoksessa Melvin M. Mark 
& Stewart I. Donaldson & Bernadette Campbell 
(toim.) Social Psychology and Evaluation. New 
York, London: The Guilford Press.



Esa Jokinen, Työelämän muutosten sosiaalinen rakentuminen... Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2015

125

Schön, Donald (1983). The Reflexive Practitioner: 
How Professionals Think in Action. BasicBooks. 
Cambridge.

Scriven, Michael (1991). Evaluation thesaurus (4. 
painos.) Thousand Oaks, CA: Sage.

Sennett, Richard (1998). The Corrosion of Character. 
New York: Norton. 

Seppä, Matti-Esko & Virolainen, Harri (2014). Hen-
kilöstön kokemuksia yhtiöittämisen mukanaan 
tuomista muutoksista. Kunnallistieteellinen aika-
kauskirja, 42 (2014): 1, s. 83–101.

Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.) 
(2006). Kehittämistyön risteyksiä. Vaajakoski: 
Stakes.

Stokoe, Elizabeth & Hepburn, Alexa & Antaki, 
Charles (2012). Beware the ‘Loughborough 
School’ of Social Psychology? Interaction and the 
politics of intervention. British Journal of Social 
Psychology, Vol. 51, No. 3, s. 486–496.

Truss, Catherine & Gratton, Lynda (1994). Strategic 
human resource management: a conceptual ap-
proach. International Journal of Human Resource 
Management, Vol. 5, No. 3, s. 663–686.

Vakkala, Hanna (2012). Henkilöstö kuntauudistuksis-
sa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen 
ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytykse-
nä. Acta 238. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Vakkuri, Jarmo (2011). Toivo paremmasta. Kunnal-
listieteellinen aikakauskirja 39 (2011): 4, s. 317–
320.

Weiss, Carol H. (1995). Nothing as Practical as Good 
Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for 
Comprehensive Community-Based Initiatives for 
Children and Families. Teoksessa James P. Connell 
& Anne C. Kubisch & Lisbeth B. Schorr & Carol 
H. Weiss (toim.) New Approaches to Evaluating 
Community Initiatives, Vol. 1, Concepts, Methods 
and Contexts. Washington, DC: Aspen Institute.

Wren, Trevor (2003). Towards holistic evidence-based 
organisational learning in local governance. An 
action research case study on improving under-
standing of populations. Global Urban Research 
Unit. Electronic Working Paper No 38. www.ncl.
ac.uk/guru/assets/documents/ewp38.pdf

Liite 1: Tutkimusaineistot

Ensimmäinen, vuonna 2009 toteutettu kysely lähe-
tettiin 6214 vastaajalle ja siihen vastasi 3710 hen-
kilöä (60 %). Vuoden 2011 seurantakysely lähetet-
tiin kaikkiaan 8878 henkilölle, joista 4618 vastasi 
(52 %). Sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen 
lisäksi seurantakysely osoitettiin myös kuntien 
yleishallinnolle. Otos poimittiin kuntakohtaisella 
satunnaisotannalla määriteltyjen alojen henkilös-
töstä. Vuoden 2011 kysely toteutettiin pääosin säh-
köisesti, kun taas vuoden 2009 kysely tehtiin pe-
rinteisen postikyselyn muodossa. Koska vuonna 
2011 osoittautui, että kaikkia vastaajia ei tavoiteta 
sähköpostitse, heille lähetettiin kysely postitse pa-
periversiona. Sähköpostikyselyitä lähetettiin kai-
ken kaikkiaan 7505 ja paperikyselyitä 1373. Kun-
nittain vastausprosentti vaihteli välillä 22–70. 
Sähköpostikyselyssä vastaamattomille lähetettiin 
useampia muistutusviestejä, kirjekyselyssä tehtiin 
yksi muistutuskierros.

Henkilöstötutkimukseen osallistuneita ARTTU-
tutkimuskuntia oli yhteensä 38 (ARTTU-tutkimus-
ohjelmaan kuului 40 kuntaan). Näistä kunnista 
34:stä oli saatavilla kunta- ja henkilöstöstrategioi-
ta ja/tai -henkilöstöraportteja, joita myös analysoi-
tiin aikavälillä 2005–2009/2010.

Kunnista oli vaihtuva edustus arviointitutki-
musohjelman ohjausryhmässä. Kullekin tutkimus-
kunnalle toimitettiin omat vastausjakaumat kes-
keisistä kyselyosioista. Arvioinnin eri vaiheissa 
järjestettiin sekä valtakunnallisia että kunnittaisia 
tilaisuuksia, joissa tutkimusmoduulit esittivät tu-
loksiaan ja niistä keskusteltiin. 
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