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ESIPUHE 
 
 
Tutkimukseni aihe, palvelun laadun arviointi moniportaisessa julkisessa organi-
saatiossa, syntyi suoraan nykyisestä työstäni. Aloitin työskentelyn v. 2001 Hel-
singin kaupungin opetusviraston hallinnon laatupäällikkönä. Opetusviraston hal-
linnon tehtävänä on mm. ohjata ja tukea Helsingin kaupungin kouluja ja oppilai-
toksia niiden tuottaessa palveluita oppilaille, opiskelijoille, vanhemmille ja yh-
teiskunnalle. Heti aloittaessani työskentelyn opetusvirastossa minua mietitytti 
kysymys siitä, mistä tiedetään, tukeeko opetusviraston hallinto riittävästi kouluja 
ja oppilaitoksia niiden tuottaessa palveluja oppilaille, opiskelijoille, vanhemmille 
ja yhteiskunnalle. 

Tutkimuksen tekemisen mahdollisti opetusvirastossa v. 2001 käynnistynyt 
jatko-opintojen tukiohjelma, jonka tarkoituksena oli tukea henkilökuntaa tohtorin 
ja lisensiaatin tutkinnon suorittamisessa. Ohjelman toteutti Tampereen yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulu-
tuskeskus. Opetus ja ohjaus tapahtuivat paikan päällä opetusvirastossa – tosin 
vapaa-aikana, samoin kaikki opiskelu ja tutkimuksen tekeminenkin. Työtäni oh-
jasi professori Reijo Raivola. Reijo Raivolan asiantuntevat neuvot ovat olleet 
korvaamattoman arvokkaita työni edistymisen kannalta. Esitarkastajat dosentti 
Reijo Laukkanen ja professori Ismo Lumijärvi ovat omilla kommenteillaan pa-
rantaneet merkittävästi työtäni. Haluan kiittää heitä kaikkia lämpimästi avusta. 

Jatko-opintojen tukiohjelman käynnisti opetustoimen johtaja, dosentti Rauno 
Jarnila. Sain mahdollisuuden osallistua opiskelijana tuohon ohjelmaan. Minusta 
on ainutlaatuista, että työnantaja haluaa edistää henkilökuntansa osaamisen ke-
hittämistä näin suuressa määrin. Olen tästä kiitollisuuden velassa Rauno Jarnilal-
le, joka on lisäksi antanut hyödyllisiä kommentteja työstäni. 

Johtava psykologi Merja Hallantie on auttanut minua suuresti tutkimuksen 
koulunkäyntiavustajia koskevan case-osuuden (luku 3) kirjoittamisessa. Johdon 
sihteeri Heli Kyröläinen on ollut keskeinen tuki tutkimukseni painokuntoon saat-
tamisessa. Työni englanninkielisen tiivistelmän kirjoittamisessa on minua neu-
vonut rehtori Pirjo Kännö ja suomen kielen tarkistuksessa filosofian ylioppilas 
Saara Partanen. HAUS Kehittämiskeskus Oy:n julkaisutoimittaja Iris Aromaa on 
antanut minulle mahdollisuuden käyttää entisen työpaikkani kirjastoa. Koulutus-
päällikkö Hilkka Roisko Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksesta 
on tukenut ja auttanut minua monin eri tavoin tutkimuksen tekemisessä. Kiitän 
heitä kaikkia lämpimästi avusta. Esimiehiäni henkilöstöpäällikkö Timo Anttilaa 
ja kehittämisjohtaja Paula Sermilää, samoin kuin muita opetusvirastolaisia työto-
vereitani, kiitän kannustuksesta. 

Kiitän Helsingin kaupunkia saamastani tutkimuksen viimeistelyyn tarkoite-
tusta apurahasta. 

Tutkimuksen tekeminen on vaikuttanut luonnollisesti myös perheeni elä-
mään, koska tutkimustyö on vienyt minulta aikaa kotitöiden tekemiseltä ja per-
heestä huolehtimiselta. Lapseni Antti, Miia ja Lauri ovat aina olleet minulle ilon 
ja ylpeyden aiheita. Kiitän heitä ymmärtäväisyydestä ja kärsivällisyydestä. Antin 
Jelena-vaimo sekä pieni tytär Ella ovat monin tavoin rikastuttaneet elämääni. 
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Kiitokset heille. Erityisesti haluan kiittää miestäni Kaita, joka on tukenut minua 
arkisissa asioissa, kodin ja perheen hoidossa, ja tehnyt aina vähintäänkin oman 
osuuteensa kotitöistä (”kaikki miesten työt ja puolet naisten töistä”, kuten hän 
kerran itse totesi). 

Halu kehittyä ja kouluttautua on peräisin lapsuudenkodistani, jossa opettaja-
vanhempani tekivät kaikkensa tukeakseen ja kannustaakseen opiskeluani. Omis-
tan tämän kirjan lämpimin ajatuksin äidilleni Irja Koukkarille. 

 
 
Espoon Lintuvaarassa 29. päivänä kesäkuuta 2007 
 

Leena Oulasvirta 
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Tutkimuksen motto 
 
 

”Each function exists to serve the needs of one or more internal or external cus-

tomers. If a function serves external customers, it should be measured on the de-

gree to which its products and services meet those customers’ needs. If a func-

tion serves only internal customers, it should be measured on the way it meets 

those customers’ needs and on the value it ultimately adds to the external cus-

tomer. In both cases, the key links to the customer are the processes to which the 

function contributes.” (kursivointi kirjoittajien, LO:n huom.) 

 

Rummler & Brache 1995, 22 
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Tiivistelmä 
 
 
 
Leena Oulasvirta 
 

Palvelun laadun arviointi moniportaisessa julkisessa organisaatiossa. 
Tutkimustehtävä oli kiteytetty seuraavien kysymysten (tutkimusongelmien) 

muotoon: 
 
1. Millä tavalla julkisissa organisaatioissa on perusteltua arvioida palveluja 

tuottavien ylempien organisaatioportaiden toimintaa laadukkaiden palve-
lujen tuottamisessa? 

2. Millä tavalla tämän mukaisesti on perusteltua arvioida opetusviraston 
hallinnon harjoittamaa koulunkäyntiavustajien työn ohjausta ja tukea? 

 
Tutkimuksessa osoitettiin, että tapa, jolla palvelun laatua julkisissa organisaa-

tioissa on tarkoituksenmukaista arvioida, määräytyy julkisen hallinnon erityis-
piirteiden mukaan. Nämä piirteet vaikuttavat julkisen hallinnon toimintaympäris-
töön sovellettuun palvelun ja laadun määritelmään. Erityisesti määritelmään vai-
kuttavat julkisten organisaatioiden toiminnan yhteisölähtöisyys, palvelujen laatua 
koskevien tavoitteiden puutteellisuus ja palveluiden useat intressitahot. Tutki-
muksessa julkisen organisaation tuottaman palvelun laatu on määritelty siten, 
että palvelun ja siihen liittyvän asiointiprosessin laadun tulee kaikkien ominai-
suuksiensa suhteen täyttää palvelun käyttäjien ja eri intressitahojen yhteensovite-
tut vaatimukset. 

Julkisessa hallinnossa palvelun laadun intressitahoja ovat palvelujen käyttä-
jien lisäksi poliittiset päätöksentekijät ja kansalaiset, palvelua tuottavan organi-
saation johto sekä palvelua tuottava henkilöstö ja moniportaisissa organisaatiois-
sa organisaation eri tasot. Näiden tahojen asettamat vaatimukset palvelun laadul-
le, mahdollisuudet arvioida palvelua ja intressit arviointitiedon hyödyntämiseen 
poikkeavat ainakin osin toisistaan. 

Moniportaisessa julkisessa organisaatiossa alempi porras, usein nk. suorittava 
organisaatiotaso, on eräs intressitaho sen suhteen, miten ylempi organisaatiotaso 
hoitaa oman työosuutensa palveluketjussa. Julkisiin organisaatioihin laatukult-
tuuria aiemmin juurtunut tulosohjauskulttuuri lähtee kuitenkin arvioinnissa liik-
keelle siitä, että ylempi organisaatio arvioi alempia organisaatiotasoja eikä päin-
vastoin. Laatukulttuuri kääntää kuitenkin tämän arviointiketjun suunnan 
ylösalaisin; palveluketjuajattelussa alemman organisaatiotason on tarpeen antaa 
ylemmälle organisaatiotasolle palautetta siitä, miten se on omalta osaltaan tuke-
nut alemman organisaatiotason työtä lisäarvon tuottamisessa palvelujen lopulli-
sille käyttäjille. 

Alemman organisaatiotason näkökulmasta katsottuna arvioinnissa tulisi olla 
pääpaino ylemmän organisaatiotason tuottamien osapalvelujen laadukkuudella ja 
arvioinnin tulisi tapahtua palveluittain. Alempaa tasoa kiinnostaa lähinnä, tukee-
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ko ylempi organisaatiotaso sitä yksittäisten palvelujen tuottamisessa riittävän 
hyvin vai ei. Sen määrittely, mikä milloinkin on riittävän hyvin, edellyttää sitä, 
että palvelukohtaisesti määritellään ylemmän ja alemman organisaatiotason työ-
osuus (osapalvelu) palveluketjussa. 

Kun toimintaa arvioidaan monen eri intressitahon omasta näkökulmasta, pu-
hutaan monitahoarvioinnista tai sidosryhmäarvioinnista.  Lähestymistavan valin-
ta määräytyy arvioinnin käyttötarkoituksesta. Käyttötarkoituksia voivat olla 
esim. kehittämistyötä varten tehtävä arviointi ja tilivelvollisuusarviointi. Monita-
hoarviointi sopii niihin tilanteisiin, joissa julkisten palvelujen laadulle asetetut 
tavoitteet ovat puutteellisia. Tutkimuksen case-esimerkki, opetusviraston hallin-
non tuki ja ohjaus koulunkäyntiavustajien työlle, osoitti tavoiteasettelun puutteel-
lisuuden. Monitahoarviointi sopii sekä tilivelvollisuus- että kehittämistarkoituk-
sessa tehtäviin arviointeihin, joskin on niin, että jos palvelun laadulle olisi määri-
telty selkeät tavoitteet, tilivelvollisuustarkoituksessa tehtävän arvioinnin lähes-
tymistavan luonnollisin valinta olisi tavoiteperusteinen arviointi. 

Avainsanat: julkisen hallinnon erityispiirteet, palvelu, laatu, moniportainen 
organisaatio, arviointi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Leena Oulasvirta 
 

EVALUATION OF THE QUALITY OF SERVICES IN A PUBLIC MULTI-
LEVEL ORGANIZATION 
 

The task of the study was crystallized in the following questions: 
 

1. In what way is it justifiable in public organizations to evaluate the activi-
ties of upper organizational levels in producing high quality services? 

2. Accordingly, in what way is it justifiable to evaluate the guidance and 
support directed to the school assistants’ work and carried out by the ad-
ministrative level in the Education Department of the City of Helsinki.? 

 
The study showed that the way in which it is justifiable to evaluate the qual-

ity of services in public organizations is determined by the special features of 
public administration. These features have an effect on the definitions of the ser-
vice and quality in public administration. The definition is especially influenced 
by the community orientation of public organizations, the lack and the vagueness 
of the goals which guide the quality of services, and many interest groups of ser-
vices. 

In this study the quality of the service produced by a public organization has 
the following definition: the quality of the service and the process with help of 
which the users of the service receive the service must satisfy the integrated de-
mands of the users of the service and its various interest groups in all the features 
of quality. 

In public administration, interest groups for the quality of services include 
not only the users of the services but also political decision makers, the leaders 
and the personnel of the organization producing the services – and in a multilevel 
organization, the different levels of the organization. The quality demands made 
by these groups, their opportunities to evaluate the service and their interests in 
utilizing the evaluation data at least partly differ from each other. 

In a multi-level organization the lower level, often the so called performing 
level of the organization, is one of the interest groups in relation to how the up-
per level takes care of its own tasks in the service chain. The culture of manage-
ment by results has rooted in the public organizations earlier than quality culture. 
Management by results assumes that the upper organizational levels evaluate the 
lower levels and not the other way around. Quality culture, however, places the 
direction of the evaluation upside down, bottom-up and not top-down. In service 
chain thinking there is a need for the lower level to give feedback to the upper 
organizational level about how it has for its own part supported the work of the 
lower level in producing value added to the ultimate users of the services. 
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From the point of view of the lower organizational level the emphasis in 
evaluation should be on the quality of those parts of the services that are pro-
duced by the upper organizational level. Evaluation should take place by evaluat-
ing one service at a time. The main interest of the lower level is in evaluating 
whether or not the upper level supports the lower level well enough in producing 
individual services. In order to be able to define what is good enough in each 
case it is necessary to specify the responsibilities of both the upper and lower 
organizational levels service by service in the service chain. 

Multiple constituency evaluation or stakeholder-based evaluation is an ap-
proach to evaluation in which activities are evaluated from the points of views of 
many different interest groups. The choice of the approach is determined by the 
purpose of the evaluation. Purposes of evaluation can be for instance evaluation 
for development work or evaluation for accountability. Multiple constituency 
evaluation is suitable for situations where there is a lack of goals for the quality 
of public services or the goals are vague. The case example of the study showed 
the lack and vagueness of goals in the guidance and support directed to the 
school assistants’ work and carried out by the administrative level of the Hel-
sinki City Education Department. Multiple constituency evaluation is suitable for 
evaluations for both accountability and for development. However, if there were 
clear goals defined for the quality of the services the natural choice of the ap-
proach in the purpose of evaluation for accountability would be the goal-
attainment evaluation. 

Keywords: special features of the public administration, service, quality, 
multi-level organisation, evaluation. 
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1. Johdanto 

Palvelun laatu on ollut viime vuosina keskeinen kehittämisen kohde sekä yksi-
tyisellä että julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla Suomessa laadun merkitystä 
alettiin painottaa erityisen voimakkaasti 1990-luvulla. Kuitenkin jo 1980-luvun 
alussa oli ollut laatupiiritoimintaa, ja 1980-luvun loppupuolelta alkaen palvelun 
laatua julkisella sektorilla pyrittiin hyvin vahvasti parantamaan. Tällöin kehittä-
mistyössä ei kuitenkaan yleensä käytetty sanaa ”laatu”, vaan puhuttiin palvelun 
kehittämisestä. Myös kehittämistyön päämäärät ja keinot olivat tällöin toisenlai-
set kuin 1990-luvulta alkaen. Voidaankin todeta, että varsinaista laatuajattelua 
yritettiin juurruttaa Suomen julkisen hallinnon toimintaan vasta 1990-luvulla. 

Sama kehitystyö, jota tehtiin muualla julkisessa hallinnossa, ulottui luonnolli-
sesti myös julkisen hallinnon hoitamaan opetustoimeen. Laadun kehittämistä 
ryhdyttiin painottamaan laatuajattelun merkityksessä sielläkin erityisen voimak-
kaasti 1990-luvulta alkaen. Laatuajattelun merkitystä kasvatti oleellisesti nk. 
uusien koululakien hyväksyminen v. 1998. Uudet koululait antoivat kouluille ja 
oppilaitoksille vapauksia toimia aikaisempaa itsenäisemmin suhteessa niitä oh-
jaavaan hallintoon. Vapauksien myöntämisen vastapainoksi tuli lakisääteinen 
velvoite arvioida palvelujen laatua. Tällä tavoin laadun kehittämisestä ja seuraa-
misesta tuli osa koulujen ja oppilaitosten ”virallistakin” toimintaa. Se, että laa-
dun arviointi on opetustoimessa lakisääteinen velvollisuus, painosti puolestaan 
opetustointa panostamaan arvioinnin luotettavuuteen. 

Laatuajattelu on peräisin yksityiseltä sektorilta, ja sen ensimmäisiä sovellu-
tuskohteita on ollut teollisuus. Myöhemmin laatuajattelu on levinnyt muillekin 
toimialoille kuin teollisuuteen ja ajattelua on kehitetty uusien kohdealueiden 
omaksumisen myötä. Julkinen hallinto on ollut sovelluskohteista myöhäisimpiä. 
Yksityiseltä sektorilta peräisin olevan laatuajattelun soveltamista julkiseen hal-
lintoon vaikeuttaa se, että julkisessa hallinnossa on yksityisen sektorin toimin-
taan verrattuna monia erityispiirteitä. Tällaisia erityispiirteitä ovat esim. vahva 
toiminnan säädössidonnaisuus, palvelujen asiakkuuden moniulotteinen ja usein 
yhteisöllinen luonne, toiminnan poliittinen ohjaaminen ja julkisen hallinnon mo-
niportainen rakenne. Muiden muassa nämä ominaisuudet asettavat laadun kehit-
tämiselle ja arvioimiselle omia vaateitaan ja aiheuttavat sen, etteivät laadun ke-
hittäminen ja arviointi ole suinkaan samanlaista julkisessa hallinnossa kuin yksi-
tyisellä sektorilla. Laatuajattelun soveltaminen julkiseen hallintoon edellyttää 
monien laatuajatteluun kuuluvien periaatteiden ja käsitteiden osalta uudenlaista 
tulkintaa ja soveltamista. 
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Toistaiseksi sellaista tutkimusta ja kirjallisuutta, jossa julkisen hallinnon eri-
tyispiirteet olisi laatuajattelussa otettu huomioon, on melko vähän. Monia laatu-
ajatteluun kuuluvia käsitteitä ja periaatteita on julkisessa hallinnossa saatettu 
vierastaa, koska ne eivät välttämättä ole soveltuneet sellaisenaan julkisen hallin-
non toimintaan. Tämä on oletettavasti vaikeuttanut laatuajattelun soveltamista 
julkiseen hallintoon ja siten hidastanut ajattelun leviämistä siellä. 

Laatutyöhön kuuluu aivan keskeisenä osana laadun arviointi, koska kehittä-
minen pohjautuu nykytilannetta koskevaan tietoon. Kaikkia laatuajattelun kes-
keisiä periaatteita ja käsitteitä ei ole kuitenkaan muokattu julkiseen hallintoon 
soveltuviksi. Tämä vaikeuttaa sekä laatuajattelun soveltamista julkiseen hallin-
toon että julkisen hallinnon toiminnan laadun arviointia. 

Erityisen vähälle huomiolle jäänyt julkisen hallinnon erityispiirre on sen mo-
niportaisuus. Julkiset palvelut tuotetaan usein moniportaisissa organisaatioissa. 
Palvelun laatu näyttäytyy palvelujen käyttäjille kuitenkin nk. suorittavan organi-
saatiotason kautta. Usein tyydytäänkin arvioimaan pelkästään suorittavan tason 
toimintaa sivuuttaen samalla ylemmät organisaatiotasot, vaikka laatuajattelussa 
korostetaan palveluketjun ja prosessiajattelun merkitystä myös hierarkialtaan eri 
tasoilla olevien organisaatioiden välillä. Siten ylempien organisaatiotasojen pa-
nos laadukkaan palvelun tuottamisessa jää usein kokonaan pimentoon, vaikka 
viime vuosina julkiselta hallinnolta onkin edellytetty läpinäkyvyyttä ja tilivelvol-
lisuutta. Esimerkiksi valtion tilinpäätösuudistuksen periaatteita selvittänyt valtio-
varainministeriön työryhmä totesi muistiossaan Parempaan tilivelvollisuuteen 
(2003, 80–83), että valtion keskushallinnon uudistushankkeen ministerityöryh-
män suositusten mukaisesti kukin ministeriö olisi velvollinen tekemään julkistet-
tavan kannanoton alaisensa tiliviraston tilinpäätöksestä ja valtiontalouden tarkas-
tusviraston antamasta tilintarkastuskertomuksesta. Julkistaminen on tärkeää sik-
si, että sekä ministeriö että tilinpäätösvelvollinen yksikkö ovat tulosvastuullisina 
toimijoina tilivelvollisia toiminnastaan koko yhteiskunnalle ja kansalaisille ei-
vätkä ainoastaan hallinnon hierarkisissa suhteissa. Samassa muistiossa todetaan, 
että arviointitoimintaa on tarpeen tehostaa siten, että kaikki valtion toiminta ja 
valtion varoista kokonaan tai osin rahoitettava toiminta tulisivat systemaattisen ja 
määräajoin tehtävän arvioinnin piiriin 

Tilivelvollisuuden pääpaino tuntuu kuitenkin tämänkin kannanoton perusteel-
la olevan siinä, että ylempi organisaatio arvioi alemman organisaation toimintaa. 
Kuntalain (kuntalaki 365/95) henki on samankaltainen: valvontaketju kulkee 
kunnallishallinnossa, kuten valtionhallinnossakin, ylhäältä alaspäin. Valtuusto 
mm. päättää palveluista (§ 13) ja talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnan toi-
minnallisista ja taloudellisista tavoitteista (§ 65), nimittää muiden toimielinten, 
mm. kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet (§ 17), hyväksyy tilin-
päätöksen ja päättää vastuuvapaudesta (§ 13). 

Sitä, miten suorittavaa organisaatiotasoa ylempien organisaatioportaiden 
osuutta laadukkaiden palvelujen tuottamisessa arvioidaan, ei ole juurikaan tutkit-
tu. Asialla on kuitenkin suuri merkitys; on tärkeää tietää, missä määrin ylemmät 
organisaatiotasot edistävät hyvää palvelun laatua. Ylempien organisaatiotasojen 
toiminnan tarkoituksena on luonnollisesti edistää hyvää palvelua ja tuottaa palve-
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lun loppukäyttäjille siten viime kädessä lisäarvoa. Tämän voidaan katsoa olevan 
minkä tahansa ylemmän organisaation tärkein tehtävä ja sen olemassaolon oikeu-
tuksen perusta. Esimerkiksi Pasi-Heikki Rannisto (2005, 82) toteaa organisaation 
arvon tuottamisesta seuraavaa: 

”Organisaation olemassaolon oikeus on lisäarvon tuottamisessa. Yrityssektorilla 
tätä mitataan usein suoraan rahassa, kun taas kunnallisessa toiminnassa keskeistä 
on aikaansaada palveluja kuntalaisille mahdollisimman laadukkaina ja tehok-
kaasti. Yksilöiden kyky huomata mahdollisuudet, käyttää olemassa olevia re-
sursseja ja muuntaa mahdollisuudet tuotteiksi ja palveluiksi ovat organisaatiolle 
elintärkeitä. Kun organisaatio on luotu, sen olemassaolon oikeutus ei ole ikui-
nen. Organisaatio säilyttää olemassaolon oikeutuksensa vain niin kauan, kun se 
kykenee muuntamaan mahdollisuudet asiakkaiden ja yhteiskunnan arvostamiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi.” 

 
Sama koskee tutkijan käsityksen mukaan myös ylempiä organisaatioita ja or-

ganisaatiotasoja. 
Lisäarvon ajatuksesta ovat Geary A. Rummler ja Alan P. Brache (1995, 22) 

todenneet, että silloin, kun organisaatiolla on sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkai-
ta, jokainen toiminto on olemassa siksi, että se palvelisi yhden tai useamman 
sisäisen tai ulkoisen asiakkaan tarpeita. Jos toiminto palvelee ulkoisia asiakkaita, 
sitä pitäisi mitata sen perusteella, miten sen aikaansaamat tuotteet tai palvelut 
täyttävät näiden asiakkaiden tarpeet. Jos toiminto palvelee pelkästään sisäisiä 
asiakkaita, sitä pitäisi mitata sen perusteella, miten se täyttää näiden asiakkaiden 
tarpeet ja sen lisäarvon perusteella, jonka se viime kädessä tuottaa ulkoisille asi-
akkaille. 

Julkisen organisaatioiden tuottamien palvelujen laadun arvioimisessa on on-
gelmallista myös se, kenen näkökulmasta laatua arvioidaan. Hallinnolla, politii-
koilla ja palvelua tuottavilla henkilöillä on selvästi toisiinsa nähden erilaiset in-
tressit palvelutuotannossa. James M. Kouzes ja Paul R. Mico (1979, 449–462) 
ovat kuvanneet hallinnon tason arvoiksi ja työvälineiksi mm. hierarkkisen kont-
rolloinnin ja koordinoinnin sekä kustannustehokkuuden. Esimerkiksi politiikka-
tason painottama kansalaisten välinen tasa-arvo ei ole hallinnon tasolle keskeisin 
asia. Palvelutaso puolestaan painottaa asiakkaiden ongelmia ratkaisevaa ja asiak-
kaiden tarpeisiin erikoistunutta työorientaatiota, jossa painotetaan mm. hyvää 
toiminnan laatua, toiminnan itsesäätelyä ja autonomiaa. 

Se, minkä eri osapuolten näkökulmia painotetaan ja missä määrin, on sinänsä 
jo arvovalinta. Sen lisäksi, että erilaisilla sidosryhmillä ja intressitahoilla voi olla 
keskenään ristiriitaisia odotuksia palvelujen laadun suhteen, odotukset voivat 
vaihdella myös sidosryhmien tai intressitahojen sisällä. Kenneth Mladenka 
(1981, 146) kysyykin, miten palvelun tuottajan tulee toimia esim. silloin, kun 
asiakkailla on ristiriitaisia näkemyksiä tai kun enemmistö toivoo toisenlaista pal-
velua kuin vähemmistö tai kun suurin osa asiakkaista ei ilmaise mielipidettään 
palvelusta. 

Nämä asiakkaan ja sidosryhmien äänien huomioon ottamiseen liittyvät ky-
symykset ovat aivan keskeisiä laatutyössä. Laadun kehittämiskirjallisuudessa 
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korostetaan toiminnan ”asiakaslähtöisyyttä” tai ajatusta, jonka mukaan asiakas 
on aina oikeassa. Palvelun tuottajan tulee julkisissa organisaatioissa ratkaista, 
kenen tai keiden ”ääniä” se ottaa palvelutuotannossaan huomioon. Voidaankin 
kysyä, kenen määrittelemästä laadusta on viime kädessä kyse: onko kyse esim. 
palvelun käyttäjinä olevien kansalaisten, poliittisten päätöksentekijöiden, johdon, 
asiantuntijoiden vai asiakastyöntekijöiden määrittelemästä laadusta (ks. esim. 
Gaster 1995, 21–33). 

Christian Grönroos (1987, 24–26 ja 43–45) viittaa em. J. M. Kouzesin ja P. 
R. Micon luokitteluun, jossa nimetään erikseen politiikkataso, hallintotaso ja 
palveluja tuottavan henkilöstön taso. Grönroos korostaa näiden kaikkien tasojen 
yhteistyön tarpeellisuutta hyviä palveluja tuotettaessa. Hän huomauttaa, että 
mainittujen tasojen olisi syytä suhtautua toisiinsa sisäisinä asiakkaina, jolloin 
kaikkien toiminta vaikuttaisi asiakkaiden palvelukokemukseen. Grönroos (1987, 
25) kirjoittaa mm. seuraavasti sisäisestä asiakkuudesta: 

”Hyvän palvelun kehittäminen on yhteispelin tulos ja tässä pelissä ovat osapuo-
lina toteuttavan tason eri organisaatiot ja hallinnollisen tason vastaavat elimet 
sekä poliittisen tason päätöksistä vastaavat henkilöt. Siksi on tärkeää, että kaikki 
tasot ovat mukana muutosprosessissa”. 

 
Markku Kiviniemi (1985, 41) on puolestaan todennut valtionhallinnon ja 

kansalaisten kohtaamisesta, että valtion toimintojen painottuminen ohjaukseen ja 
valvontaan merkitsee sitä, ettei kansalaisten välitön kohtaaminen nouse keskei-
seksi useimpien valtion yksiköiden toiminnassa. Pääosa valtionhallinnon kontak-
teista on hallinnon sisäisiä, mihin vaikuttaa hallintokoneiston hierarkkinen ra-
kenne ja eriytyminen. Tämä rakenteellinen tilanne puolestaan vaikuttaa hänen 
mukaansa ilmeisesti siihen, miten kansalaisten kokemukset, elämäntilanteet ja 
tarpeet välittyvät hallintokoneistossa toimivien tietoisuuteen. Hallintokoneisto 
muuttuu helposti itsekeskeiseksi, ja kansalaisnäkökulma uhkaa jäädä heikoksi. 

Hallinnollisilla yksiköillä on siis suuri vaara etääntyä kansalaisista ja alkaa 
elää kansalaisista riippumatonta omaa elämäänsä. 

Siitä, miten tulisi mitata muiden kuin suorittavan tason palvelun laatua, ei ole 
juurikaan kirjoitettu. Tätä kysymystä ei ole problematisoitu. Kirjallisuudessa 
keskitytään lähinnä suorittavan tason laadun arvioinnin kysymyksiin puuttumatta 
juuri lainkaan suorittavaa tasoa ohjaavien organisaatiotasojen toiminnan arvioin-
tiin. Syynä tähän laiminlyöntiin on oletettavasti se, että laadun arviointia koskeva 
kirjallisuus on lähtöisin yksityiseltä sektorilta. Yksityisellä sektorilla ei politiik-
katasolla ole juurikaan merkitystä ja hallinnon tasonkin osuus on usein huomat-
tavasti vähäisempi. Kun laadun kehittämistä koskevaa kirjallisuutta on sovellettu 
julkiseen hallintoon, tämä kysymys on todennäköisesti em. syystä jäänyt vähäi-
semmälle huomiolle. Tilanne on tällainen huolimatta siitä, että julkisen hallinnon 
toiminnan läpinäkyvyyttä on korostettu voimakkaasti viime vuosina. 

Voidaan ajatella, että erityisesti julkisissa organisaatioissa laatua tulee lähtö-
kohtaisesti arvioida suhteessa palvelun tuottajan organisaatiolle asetettuihin ta-
voitteisiin. Sitä, että laatua arvioidaan suhteessa laatua koskeviin tavoitteisiin, 
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voidaan pitää monestakin syystä julkisen hallinnon toiminnan osalta perusteltuna 
arvioinnin lähestymistapana. Näin siksi, että julkinen hallinto ohjautuu hyvin 
pitkälti yhteiskuntapoliittisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yleensä nämä 
yhteiskuntapoliittiset tavoitteet on puettu säädöksen muotoon, mutta usein siten, 
että säädöksin säännellään, mitä palvelut ovat ja ketkä ovat oikeutettuja niitä 
käyttämään. Se, millaisia palvelut ovat muuten, jää usein kovin suuressa määrin 
viranomaisen itsensä päätettäväksi. Lainsäädäntö antaa siis yleensä hyvin väljät 
puitteet ja suuren harkintavallan palvelujen järjestämiselle. Yhteiskuntapoliitti-
nen tavoitteenasettelu näkyy myös julkisen hallinnon resurssoinnissa: poliittiset 
päätöksentekijät ottavat kantaa niissä ratkaisuissa, jotka koskevat kunkin viraston 
ja laitoksen toiminnan rahoittamista siihen, miten paljon resursseja palveluihin 
on käytettävissä. Huolimatta siitä, että julkisessa hallinnossa onkin alettu puhua 
asiakaslähtöisyydestä, julkinen toiminta ohjautuu hyvin pitkälle yhteisölähtöises-
ti ja niiden tavoitteiden pohjalta, jotka on ”yhteisesti” asetettu. 

Palvelujen laadun arviointiin vaikuttaa myös se, mitä käsitteillä ”palvelu” ja 
erityisesti ”laatu” tarkoitetaan ja se, mitä nämä käsitteet tarkoittavat julkisen hal-
linnon toimintaympäristössä. Molemmista käsitteistä on olemassa lukuisia toisis-
taan poikkeavia määritelmiä. Erityisen moniulotteinen on laadun käsite. Laadun 
arvioinnista saadaan kokonaan toisenlaisia tuloksia, jos käytetään laadun käsit-
teenä esim. ”sopivuutta käyttötarkoitukseen” kuin esim. rajattaessa laadun käsite 
koskemaan pelkästään asiakastyytyväisyyttä. Puhuttaessa laadun arvioinnista ja 
esim. vertailtaessa eri organisaatioiden tuottamien palvelujen laatua toisiinsa on 
välttämätöntä ensin selvittää, mitä käsitteillä ”palvelu” ja ”laatu” kulloinkin tar-
koitetaan, jotta keskustelu ja vertailu on mielekästä. Julkisen hallinnon toimin-
taympäristö asettaa reunaehtoja näiden käsitteiden merkitykselle. 

Muiden muassa edellä kuvattujen kaltaiset syyt ovat vaikuttaneet tämän tut-
kimuksen aiheen ja tutkimustehtävän valintaan. 

Tutkimuksen rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2 tarkastellaan tutkimuk-
sen teoreettisia lähtökohtia. Tarkoituksena on antaa lukijalle yleisluonteinen kat-
saus tutkimuskohteesta ja esitellä tutkimuksen tehtävä. Luvussa 3 esitellään tut-
kimuksen case eli tarkasteltava tapaus. Luvussa 4 esitellään tapa, jolla arviointi-
kehikko muodostetaan, ja esitetään tutkimuksen työvaiheet ja eteneminen. Lu-
vussa 5 tarkastellaan julkisen hallinnon erityispiirteitä, erityisesti julkisten orga-
nisaatioiden tavoiteasettelua ja moniportaisen organisaation ominaisuuksia. Lu-
vussa 6 tarkastellaan palvelun ja laadun käsitteitä erityisesti julkisen hallinnon ja 
koulutuspalvelujen kontekstissa. Lisäksi luvussa 6 tarkastellaan palvelun laadun 
mittareiden muodostamista. Luvussa 7 esitetään erilaisia käsityksiä arvioinnin 
käsitteestä ja tuodaan esiin julkisten ja erityisesti moniportaisten organisaatioi-
den tuottamien palvelujen laadun arvioinnin lähtökohtia. Luvussa 8 esitellään 
erilaisia arvioinnin lähestymistapoja ja perustellaan käsitys siitä, millainen arvi-
oinnin lähestymistapa on casen kannalta perustelluin. Luvussa 9 esitellään edel-
listen lukujen perusteella tutkittavan kohteen kannalta perustelluin arviointike-
hikko ja sovelletaan sitä caseen. Viimeisessä luvussa, luvussa 10, esitetään tut-
kimuksen johtopäätökset. 
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

2.1 Julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen 
laadun arviointi 

Kun puhutaan laadun arvioimisesta, on syytä ensin selvittää, mihin arviointi 
kohdistuu. Laadun arvioimisella voidaan tarkoittaa koko organisaation toiminnan 
arviointia esim. laatupalkintokriteerien tai ISO-standardien avulla: tällöin arvioi-
daan sitä, mitkä edellytykset organisaatiolla on tuottaa laadukkaita palveluja tai 
tuotteita. Laadun arvioimisella voidaan tarkoittaa myös esim. yksittäisten projek-
tien tai kehittämishankkeiden arviointia. Oletettavasti yleisin laadun arvioinnin 
kohde ovat kuitenkin yksittäiset tuotteet tai palvelut. Tällöin ajatellaan, että or-
ganisaation toiminnan hyvyys tai onnistuneisuus joko näkyy tai ei näy sen asiak-
kaille tarkoitetuissa tuotteissa tai palveluissa. Organisaation palvelun ja tuottei-
den takana olevien taustaominaisuuksien hyvyys ei välttämättä näy suoraan asi-
akkaille, mutta se saattaa heijastua asiakkaan palvelukokemuksiin joko myöntei-
sellä tai kielteisellä tavalla. 

On tiedettävä, minkä laatua halutaan arvioida, mutta on myös otettava kantaa 
niihin peruskäsitteisiin, jotka keskeisesti vaikuttavat arviointiratkaisuihin. Mar-
ja–Liisa Kakkuri-Knuuttila (2000a, 328) on todennut käsitteiden määrittelyn 
merkityksestä mm. seuraavaa: 

”Käsitteet ovat todellisuuden haltuunottamisen välineitä ihmisten välisessä 
kommunikaatiossa. Käsitteistöä verrataan usein verkkoon: mitä tiheämmässä 
verkon silmukat ovat, sen enemmän asioita jää saaliiksi. Mutta jos emme ole 
selvillä verkon silmukoiden sijainnista eli tutkimuksen keskeisten käsitteiden 
merkityksestä, emme tiedä, mitä saimme saaliiksi eli mistä tutkimus puhuu. Ku-
ten muussakin kommunikaatiossa myös tutkimuksessa yksimielisyys ja erimieli-
syys on aito vain kun käytetyillä käsitteillä  on samat merkitykset. Näennäinen 
yksi- tai erimielisyys on kuitenkin harmillisen yleistä.” 

 
Keskeisiä käsitteitä ovat palvelun ja laadun käsitteet. Molemmat ovat erittäin 

monimerkityksisiä, ja molempia on määritelty hyvinkin monin toisistaan poik-
keavin tavoin. Tämän tutkimuksen kannalta näiden käsitteiden määrittely on eh-
dottoman tärkeää: avainkäsitteiden määrittely vaikuttaa arvioinnin lopputulok-
seen. 
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Palvelun käsite ja siihen liittyvä lähikäsitteet (esim. ydin-, tuki- ja liitännäis-
palvelut) sovellettuna julkisen sektoriin ovat erittäin ongelmallisia ja vaikeasel-
koisia. Käsitteistön vaikeaselkoisuus aiheutuu pääosin siitä, että käsitteistö on 
peräisin yksityiseltä sektorilta – siirrettynä sellaisenaan koskemaan julkista hal-
lintoa se voi aiheuttaa mielleyhtymiä, jotka eivät tunnu julkisen hallinnon ky-
seessä ollessa aina perustelluilta. Sama ongelma koskee asiakkaan käsitteen so-
veltamista julkisen organisaation toimintaan. Sanaa ”palvelu” voidaan käyttää 
puhuttaessa julkisen sektorin päätoiminnoista tai suoritteista riippumatta niiden 
sisällöstä (esim. verohallinnon ydinpalvelut), erilaisista pääpalveluihin liittyvistä 
vapaaehtoispohjaisista suoritteista (lisäpalvelut), asiointiprosessista (miten asia-
kas saa käyttöönsä palvelun) tai yhden tai useamman organisaation välisestä suo-
ritteiden tuottamisesta osana päätoimintojen suorittamista (sisäinen palvelu). 
Seuraavassa esityksessä tuodaan esiin joitakin näkökulmia palvelun sekä asioin-
tiprosessin käsitteisiin: nämä käsitteet ovat tämän tutkimuksen kannalta keskei-
siä. 

Palvelun käsitteellä voidaan tarkoittaa kaikkien julkisten organisaatioiden 
päätoimintoja (käsite ”julkiset palvelut”). Lähes yhtä yleinen on ”palvelu”-sanan 
käyttö nk. hyvinvointisuoritteiden käytön yhteydessä, jolloin hyvinvointisuorit-
teista (”hyvinvointipalveluista”) voidaan erottaa tyypiltään toisenlaiset tehtävät. 
Esimerkiksi Markku Kiviniemi (1985, 36-38) erottaa toisistaan valvonta-, tuo-
tanto- ja palvelutyyppiset tehtävät. Vaikka eräät kirjoittajat (esim. Lehtinen 
1982, 48–51) katsovat, että palveluun kuuluu aina asiakkaan ja kontaktihenkilön 
tai fyysisen laitteen välinen vuorovaikutus, kaikilla julkisilla palveluilla ei tutki-
jan käsityksen mukaan ole vuorovaikutusluonnetta, tai se ei ole keskeinen omi-
naisuus. Tällainen ominaisuus puuttuu esim. tieverkostolta. Erilaiset liitännäis- ja 
tukipalveluihin liittyvät käsitteet ovat ongelmallisia (ks. esim. Oulasvirta 1993, 
72–75.) 

Asiointiprosessin käsitettä ei kirjallisuudessa ole kovin selkeästi määritelty. 
Käsite on kuitenkin erittäin tärkeä ja hyödyllinen palvelun kehittämisen kannalta. 
Asiointiprosessilla ymmärretään kaikkia niitä vaiheita, jotka palvelun käyttäjä 
käy läpi hoitaessaan organisaatiossa asiaansa tai saadakseen sieltä palvelun. Asi-
ointiprosessiin kuuluu vain itse asiointi, ei yleensä varsinaisesti se palvelu tai 
asia, jota varten kansalainen asioi organisaatiossa. Palvelun käyttäjä saa asiointi-
prosessin lopputuloksena viranomaiselta esim. päätöksen tai muun suoritteen. 

Asiointiprosessin käsite on hyödyllinen palvelun laadun tarkastelussa siksi, 
että siinä otetaan huomioon palvelun piirteet yhtäältä jo ennen sitä hetkeä kun 
asiakas saa käyttöönsä sen palvelun (aika ennen aktiivista asiointia), jonka saa-
dakseen hän asioi organisaatiossa. Toisaalta siinä otetaan huomioon aika aktiivi-
sen asioinnin jälkeen. Usein nämä vaiheet sivuutetaan ja keskitytään palvelun 
laadun tarkastelussa vain aktiiviseen asiointiin. Myös mainittujen muiden vaihei-
den tarkastelu on kuitenkin perusteltua erityisesti julkisessa hallinnossa, koska 
niihin liittyy ongelmia. (Oulasvirta 1993, 79–80.) 

Erityisesti asiointiprosessiin liittyy palveluperiaate, jolla tarkoitetaan asiak-
kaan vaivannäön ja kuormituksen vähentämistä asiakassuhteissa. Palveluperiaat-
teen katsotaan yleensä koskevan nimenomaan vain asiointiprosessia eikä esim. 
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ydinpalveluja. Palveluperiaatteella tarkoitetaan, että asiointi organisaatiossa on 
järjestetty mahdollisimman helpoksi, vaivattomaksi, yksinkertaiseksi ja sujuvak-
si. Markku Kiviniemi erittelee M. Lipskyn (1980) ajatuksiin nojautuen palvelu-
periaatteen käsitettä ja toteaa, että se koskee taloudellisiin kustannuksiin, aikaan, 
tietoon ja psyykkiseen kuormitukseen liittyvien vaivannäön ja kuormituksen 
vähentämistä (Kiviniemi 1985, 11–13). 

Laadun käsitteestä on olemassa lukuisia erilaisia ja toisistaan huomattavasti 
poikkeavia määritelmiä. Syynä tähän on se, että laatua on määritelty eri näkö-
kulmista. Juha Vaso (1998, 31) toteaa, että kukin näkökulma suuntaa laadun 
ymmärtämisen painopisteen johonkin organisaation toimintoon, tulokseen tai 
sidosryhmään. 

Yhteistä lähes kaikille ”laatu” -käsitteen määritelmille on se, että niissä kes-
keisenä on asiakasnäkökulma. Laadun kehittämisessä on lähes aina kyse asiak-
kaiden tarpeiden ja odotusten tyydyttämisestä. Toisin päin ilmaistuna voidaan 
vastaavasti todeta, että sellainen kehittämistyö, jossa ei ole mukana asiakasnäkö-
kulmaa, ei ole laatutyötä lainkaan. Tämän vuoksi asiakkaan äänen kuuntelemi-
nen on laatutyössä erittäin keskeistä, ja asiakkaiden kuuntelemisella hankittu 
tietopohja on laatutyössä täysin välttämätöntä. 

Palvelun laatua voidaan arvioida vain arvioijalle näkyvissä olevien piirteiden 
ja ominaisuuksien osalta. Siten vaikkapa organisaation johtaminen ja muu orga-
nisaation sisäinen toiminta ei ole sellaisenaan esim. ulkoisten asiakkaiden arvi-
oinnin kohde, vaikka sisäinen toiminta saattaakin heijastua asiakkaalle näkyviin 
asioihin, kuten henkilökunnan palvelualttiuteen. 

2.2 Palvelun laadun arviointitahot julkisessa hallinnossa 

Siihen, mitkä tahot asettavat julkisen sektorin tuottamien palvelujen laadulle 
tavoitteita ja arvioivat laatua, vaikuttaa merkittävästi se, että julkisen hallinnon 
toimintaa ohjaavat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet. Yhteiskuntapoliittisia tavoit-
teita ovat edustuksellisen demokratian kautta muodostetut kannanotot siitä, miten 
tietyt yhteiset asiat tulisi hoitaa. Usein nämä päätökset puetaan normin, lain tai 
sitä alemman tasoisen sääntelyn muotoon. Näissä päätöksissä otetaan kantaa 
mm. siihen, kuka palvelun saa ja millä ehdoilla sekä millainen palvelu on ydinsi-
sällöltään. 

Kuten luvussa 1 todettiin, voidaan ajatella, että erityisesti julkisissa organi-
saatioissa laatua tulee lähtökohtaisesti arvioida suhteessa palvelun tuottajan or-
ganisaatiolle asetettuihin tavoitteisiin. Näin siksi, että julkisen hallinnon toimin-
nassa on aina viime kädessä kyse yhteisöllisten tavoitteiden toteuttamisesta, kun 
taas yksilön näkökulma saa väistyä yhteisön näkökulman tieltä. 

Julkisen organisaation toiminnassa ovat siten keskeisiä yhteisölliset tavoitteet 
ja näkökulmat: toiminta ohjautuu pitkälti joko koko yhteiskunnan tai tietyn yh-
teisön tai väestöryhmän tarpeista käsin. Jotkut kirjoittajat (Granholm & Karlöf 
1990, 29–31) puhuvatkin julkisen hallinnon kaksista markkinoista, jotka ovat 
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yhtäältä poliittisten päätöksentekijöiden ja toisaalta palvelujen vastaanottajien 
markkinat. Palveluja tuotetaan ja laatutyötä tehdään koko ajan näiden kahden 
markkinavoiman puristuksessa. 

Laadun arvioimisessa on kyse viime kädessä arvovalinnoista (ks. esim. Rai-
vola 2000, 76). Kyse on siis siitä, minkä tahon kannalta laatua kulloinkin arvioi-
daan. Tämän ajatuksen ovat ilmaisseet Reijo Raivola, Päivi Valtonen ja Matti 
Vuorensyrjä (1999, 11) koulutuksen vaikuttavuustarkastelusta kirjoittaessaan 
seuraavasti: 

”Koulutuksen vaikuttavuustarkastelussa käsitteille – vaikuttavuus, tehokkuus, ta-
loudellisuus, laatu, tuottavuus, tuloksellisuus, kannattavuus – on annettu erilaisia 
merkityksiä ja sisältöjä tieteen- ja hallinnonalasta riippuen. Myös käsitteistä ra-
kennetut mallit eroavat toisistaan merkittävästi. Käyttämällä ja painottamalla 
tiettyjä käsitteitä on haluttu joko tietoisesti tai tiedostamatta tuoda esille käsittei-
tä käyttävän tahon arvonäkemyksiä, toiminnan filosofiaa sekä toiminnan paino-
piste- ja kehittämisalueita. Käsitemääritykset kertovat, mikä on käsitettä käyttä-
vän organisaation toiminnan tavoite, arvot, yhteisökulttuuri sekä toimintafiloso-
fia: onko tarkoituksena esimerkiksi (taloudellisen) hyödyn tai yhteiskunnallisen 
edun tuottaminen, yhteiskunnallisen tai yksilöllinen kehityksen takaaminen tai 
jokin muu asia.” 

 
Edellä sanottu pätee tutkijan käsityksen mukaan laadun ja vaikuttavuuden ar-

viointiin yleisemminkin. 
Voidaan ajatella, että arvioitaessa julkisen hallinnon toimintaa tai vaikkapa 

mitä tahansa yksittäistä hankettakin lähtökohtana on ajatus, että toimintaa verra-
taan sen tavoitteisiin. Puhtaassa tavoiteperusteisessa arvioinnin lähestymistavas-
sa on kuitenkin merkittäviä ongelmia. Nämä ongelmat liittyvät siihen, että julki-
sen hallinnon toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat usein niin epämääräisiä, että 
toiminnan vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin on vaikeaa. Julkisen hallinnon 
toiminnan tavoitteille tavallinen epämääräisyys ja vaihtuvuus johtuu siitä, että ne 
syntyvät usein esim. poliittisten päätöksentekijöiden tekemien erilaisten komp-
romissien tuloksena. Kun harkitaan tavoiteperusteista arviointia, voidaankin ky-
syä, onko arvioinnille olemassa selkeitä vertailuperusteita – ja jos ei ole, mitä 
siinä tapauksessa tehdään. Lisäksi tavoiteperusteista arvioinnin lähestymistapaa 
harkittaessa on otettava huomioon se, että tavoitteet ovat aina vain jonkin tahon 
tavoitteita ja että tavoitteet vaihtuvat, kun taho vaihtuu. Esim. poliittisilla päätök-
sentekijöillä, viraston johdolla, erilaisilla ammattikunnilla ja henkilöstöllä voi 
olla toisiinsa nähden selkeästi erilaiset tavoitteet toiminnan suhteen. Petri Uusi-
kylä (1999, 25) tuo esiin, että selkeät tavoitteet ovat julkisessa hallinnossa harvi-
naisia. Hän kysyykin, kenen tai keiden tavoitteita tarkastellaan, keiden näkökul-
masta tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan, miten muuttumattomina tavoittei-
ta voidaan pitää ja otetaanko tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa huomioon 
myös ei-aiotut ja ei-toivotut vaikutukset tai halutaanko tavoitteiden toteutumista 
(esim. poliittista syistä) lainkaan seurata. 

Edellä todettu merkitsee samalla sitä, että julkisten organisaatioiden tuotta-
mien palvelujen laadun arvioijina voivat olla paitsi yksittäiset palvelujen käyttä-
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jät tai julkisessa organisaatiossa asioivat henkilöt, myös esim. poliittiset päätök-
sentekijät, ylempi johto ja asiantuntijat. Näillä kaikilla on palvelujen laatuun 
nähden omia arvoja ja tavoitteita, jotka ovat usein toisiinsa nähden poikkeavia. 
Nämä kaikki tahot voivat olla arvioimassa palvelujen laatua. Julkisiin organisaa-
tioihin onkin yleistymässä nk. monitahoarviointi tai sidosryhmäarviointi, jossa 
palautetta palvelusta haetaan useilta edellä mainitun kaltaisilta tahoilta samanai-
kaisesti (monitahoarvioinnista tai sidosryhmäarvioinnista ks. esim. Vartiainen 
1994, Heinonen 2002). 

Monitahoarvioinnin tai sidosryhmäarvioinnin ohella on monia muitakin tapo-
ja arvioida palvelujen laatua. Vaihtoehtoja ovat esim. ylhäältä alaspäin ja alhaal-
ta ylöspäin suuntautuvat arvioinnit. Ylhäältä alaspäin arvioitaessa palvelujen 
laatua tarkastellaan suhteessa poliittisten päätöksentekijöiden asettamiin selviin 
tavoitteisiin. Alhaalta ylöspäin arvioitaessa palvelujen käyttäjät osallistuvat arvi-
ointikriteerien laadintaan mutta eivät välttämättä itse arviointiin. (Vedung 2001, 
142.) Alhaalta ylöspäin suuntautuvat arvioinnin eräs muoto on nk. voimavarais-
tava (empowerment) evaluaatio, jossa kaikki kehitettävään toimintaan liittyvät 
osapuolet ovat mukana arvioimisessa ja jossa kaikkien näkökulmaa pidetään yhtä 
arvokkaana (ks. esim. Haverinen 2003, 49). 

Arviointiin kuuluu aina tietynlainen arvosidonnaisuus. Minkä tahansa arvi-
ointikehikon tai arviointikriteerin valinta ja eri intressitahojen painoarvon määrit-
täminen arvioinnissa on arvovalinta. Arvioinnissa on siten aina kyse arvoista. 
Arviointien arvosidonnaisuutta ei aina tiedosteta tai näitä arvoja ei pohdita. Esi-
merkiksi Jari Vuori, (2004, 2) toteaa, että kasvava ongelma on se, että arviointi 
perustuu arvoihin tai peilaa arvoja. Näitä arvoja ei kuitenkaan perustella ja ky-
seenalaisteta arvioinnin lähtökohdissa tai edes päätelmissä. Vuori toteaa myös, 
että arviointitutkimuksen suurin haaste on edelleen arvojen analyysin sivuutus. 

Erityisesti 1980-luvun loppupuolelta alkaen alettiin julkisessa hallinnossa 
osana palvelun kehittämistyötä painottaa, että edustukselliseen demokratiaan 
liittyvien palautekanavien ohella tarvitaan myös suoran palautteen kanavia, jois-
sa asiakas antaa suoraan palautetta julkiselle organisaatiolle sen toiminnasta ja 
sen tuottamista palveluista (nk. pikkudemokratia erotukseksi edustuksellisesta 
demokratiasta). Nykyään nämä suoran palautteen kanavat nähdään kiinteänä ja 
keskeisenä osana laatutyötä. 

2.3 Palvelun laadun arviointi moniportaisessa julkisessa 
hallinnossa 

Koska laatutyössä on asiakas- tai käyttäjänäkökulma oleellinen, voidaan ajatella, 
että palvelun laadun arvioinnin oleellinen tietopohja ovat ”virallisten” tavoittei-
den ohella asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja kokemukset palvelusta. On 
syytä huomata, etteivät kaikki tahot ilmaise varsinaisesti palveluun kohdistuvia 
odotuksiaan ja tarpeitaan ”virallisen” tavoiteasettelun yhteydessä. Tämän vuoksi 
on tarpeen harkita sitä, että arvioinnille rakennetaan ”virallisten” tavoitteiden 
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ohella tietopohjaa myös hankkimalla tietoa asiakkaiden ja sidosryhmien odotuk-
sista ja kokemuksista. 

Asiakkaat ja sidosryhmät tekevät päätelmiä palvelusta palvelussa heille nä-
kyvien piirteiden ja ominaisuuksien perusteella. Tämän vuoksi on luonnollista, 
että palvelun laadun arvioinnin kriteerit valitaan näille tahoille näkyvistä tekijöis-
tä. Koska kaikkia asiakkaille ja sidosryhmille palvelussa näkyviä ominaisuuksia 
ei voida arvioida, on usein käytännön syistä keskityttävä näkyvien piirteiden 
osalta joihinkin asiakkaille keskeisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin. 

Arvioitaessa palvelun laatua asiakasnäkökulmasta on tarpeen pitää mielessä 
yhtäältä ydin- ja mahdollisiin lisäpalveluihin liittyvät, asiakkaille näkyvät tekijät 
ja toisaalta asiointiprosessiin liittyvät, asiakkaille näkyvät tekijät. 

Eri tahot arvioivat palvelun laatua omista tavoitteistaan käsin. Poliittisilla 
päätöksentekijöillä voi olla omia tavoitteitaan samoin kuin organisaatiossa työs-
kentelevillä asiantuntijoilla ja ylemmällä hallinnolla. Nämä tavoitteet voivat 
vaihdella toisistaan, koska näiden tahojen palvelun laatuunkin liittyvät intressit 
saattavat poiketa toisistaan. Myös palvelujen käyttäjien intressit palveluun voivat 
vaihdella. Tätä seikkaa ei aina osata ottaa huomioon. Esim. Sakari Möttönen 
(1997, 89–90) totea kunnallisesta tulosjohtamisesta, että siinä sivuutetaan kysy-
mys kuntalaisten erilaisista intresseistä, jotka poliittis-hallinnollisessa järjestel-
mässä tulee sovittaa yhteen. Kuntalaisten erilaisiin intresseihin vastaamista pide-
tään hallinnolle kuuluvana asiakaspalveluna eikä poliittisena tehtävänä. Tulos-
johtaminen latistaa hänen mukaansa intressien yhteensovittamistehtävän teknis-
luonteiseksi tehokkuusongelmaksi.  

Kuten johdannossa jo todettiin, moniportaisen hallinnon osalta ongelmana 
palvelujen laadun arvioimisessa on se, että ylemmät organisaatiotasot jäävät hel-
posti syrjään arvioinnista, koska päähuomio arvioinnissa kohdistuu nk. suoritta-
vaan organisaatioportaaseen. Ylemmän organisaatiotason toimintaa saatetaan 
kuitenkin arvioida koko organisaation toiminnan tasolla. Tällöin halutaan arvioi-
da ylemmän organisaatiotason toiminnan laadukkuutta kokonaisuudessaan esim. 
laatupalkintokriteereiden avulla. Toiminnan laadusta on tarpeen erottaa yksittäis-
ten palvelujen laatu. Voidaan ajatella, että vasta yksittäisten palvelujen tukemi-
sen arviointi antaa riittävän vastauksen siihen, tukeeko ylempi organisaatiotaso 
riittävästi alemman organisaatiotason toimintaa vai ei. Jos ylemmän organisaa-
tiotason kykyä tukea alemman organisaatiotason toimintaa tarkastellaan pelkäs-
tään arvioimalla yleisesti ylemmän organisaatiotason toimintaa, arvioidaan mo-
nesti itse asiassa sitä, millaisia edellytyksiä ylemmällä organisaatiotasolla on 
tukea alemman organisaatiotason toimintaa. Tällainen tarkastelu ei kuitenkaan 
välttämättä anna riittävää vastausta sille, miten ylempi organisaatiotaso on tosi-
asiassa tukenut palvelun tuottamista. Tarkempaan tuen arviointiin päästäneen 
palvelukohtaisella tuen tarkastelulla. 

Ainakin koulutusalalla koulutusta ohjaavaa hallinnollista tasoa on arvioitu 
niin Suomessa kuin OECD-maissa yleensäkin niukasti. Markku Temmes, Pertti 
Ahonen ja Timo Ojala (2002, 1 ja 5) ovat kuitenkin arvioineet suomalaisen kou-
lutusjärjestelmän hallintoa. Arvioinnin kohteena olivat mm. normiohjauksen ja 
muun ohjauksen suhde koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa sekä pää-
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töksentekotasojen, työnjaon ja ohjausmekanismien toimivuuden arviointi koulu-
tuspoliittisten tavoitteiden toteuttajina. Myös yksittäisiä opetustoimen hallinnol-
lisen tason arviointitutkimuksia on tehty (esim. Joutsen 1989). Näkökulmana 
näissä tutkimuksissa on yleensä ollut koko hallinnollisen tason arviointi. Tällöin 
on arvioitu hallinnollisen tason yleistä kykyä palvella alaisorganisaatiotaan. 

Hallinnollista tasoa tai ylemmän organisaation palvelukykyisyyttä on voitu 
arvioida myös esim. laatupalkintokriteereiden avulla. Euroopan laatupalkintokri-
teereissä (The EFQM Excellence Model 1999) on useita yksittäisiä kysymyksiä, 
joita voidaan hyödyntää arvioitaessa myös moniportaisen organisaation ylemmän 
organisaatiotason toimintaa suhteessa alempaan organisaatiotasoon. Kriteereissä 
kysytään muun muassa, miten rakennetaan arvoketjuja yhteistyökumppaneiden 
kanssa (The EFQM Excellence Model 1999, 18), miten johtajat pitävät yhteyttä 
asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan edustajiin heidän tarpeiden-
sa ja odotustensa ymmärtämiseksi ((The EFQM Excellence Model 1999, 13) tai 
miten tuotteita ja palveluja suunnitellaan ja kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja 
odotusten perusteella (The EFQM Excellence Model 1999, 21). Euroopan laatu-
palkintokriteereihin liittyvät kysymykset tarjoavat siis apua myös alemman or-
ganisaatiotason tarpeiden ja odotusten hallintaan. Usein kuitenkin laatupalkinto-
kriteereitä käytetään koko organisaatiotason eikä niinkään sen yksittäisen toi-
minnon arvioimiseen. Laatupalkintokriteerit edustavat systeemistä organisaa-
tionäkemystä, jonka mukaan kaikkien toimintojen ajatellaan vaikuttavan toisiin-
sa. Myös yksittäisten laatupalkintokriteereiden käyttäminen arvioimisen apuna 
on kuitenkin mahdollista. 

Myös esim. keskustelu monitasohallinnasta (multi-level governance) on liik-
kunut hallinnon nk. makrotasolla, esim. eri valtioiden välisessä toiminnassa tai 
yksittäisten organisaatioiden tasolla eikä palveluketjukohtaisessa tarkastelussa. 
Ian Bache ja Matthew Flinders (2005 b, 1–4) toteavat, että monitasohallinnan 
käsitettä on käytetty alunperin Euroopan Unionin ja sen päätöksenteon yhteydes-
sä puhuttaessa esim. Euroopan Unionin suhteesta kansallisvaltioihin. Käsitettä 
voidaan käyttää myös Euroopan Unionin ulkopuolella vaikkapa puhuttaessa eri 
valtioiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä. Bache ja Flinders (2005 a, 197) 
määrittelevät monitasohallintaan kuuluvan myös eri alueellisilla tasoilla kuuluvat 
ei-valtiolliset toimijat. Päätöksenteko on tullut entistä vaikeammaksi verkostoi-
tuneen yhteistyön lisääntyessä. Tämä on muuttanut myös valtion roolia ja tehnyt 
demokraattisen tilivelvollisuuden entistä haasteellisemmaksi. 

Eräs näkökulma, jossa on yhtäläisyyttä palveluketjukohtaiseen toiminnan 
laadun tarkasteluun myös moniportaisissa organisaatioissa, on nk. ohjelma-
arviointi, jolla on keskeinen merkitys esim. Euroopan Unionin piirissä. Arto Ha-
veri (1995) on tarkastellut ohjelmaperusteista alueellista kehittämistä. Hän kat-
soo, että erilaiset ohjelmat ovat tulleet yhä enenevässä määrin osaksi alueellista 
kehittämistä ja että Euroopan Unioni lisää niiden merkitystä. Hän määrittelee 
ohjelman systemaattiseksi yhteydeksi erilaisten hankkeiden, toimenpiteiden ja 
projektien välillä. (1995, 11–12.) Hän toteaa (1995, 162–167), että ohjelman 
arviointi voidaan jakaa seuraavaan kolmeen pääkysymykseen: 

 



 
26 
 
 

1. Ovatko ohjelman tavoitteet oikeita? 
2. Toteutetaanko ohjelmia oikein (toteutetaanko toimeenpanoketju si-

ten kuin on ajateltu?) 
3. Johtaako toteuttaminen oikeisiin lopputuloksiin? 

 
Vaikka Haveri puhuukin sellaisten ohjelmien arvioinnista, joissa on käytetty 

strategista arviointia erotukseksi tavoite-keinohierarkian mukaisten ohjelmien 
arvioinnista, hänen ajatuksiaan ohjelmien arvioinnista voidaan soveltaa jossain 
määrin myös moniportaisen organisaation arviointiin. Haveri (1995, 162-167) 
toteaa muun muassa, että eri organisaatioiden ja ihmisten toimintaa tulee arvioi-
da siitä näkökulmasta, miten niiden strategiat ja toimintatavat ovat yhteensopivia 
ohjelman strategioiden kanssa taikka miten ohjelman strategiat näyttävät sopivan 
eri organisaatioiden toimintaan. Organisaatiot toteuttavat valittuja painopisteitä 
ja vaikuttavat visioiden mukaisen kehityksen suuntaamiseen vain siinä määrin 
kuin niiden intressit ovat yhteensopivat ohjelman jonkin osan kanssa. Toinen 
strategioiden arvioimisen kriteeri on strategian toteutettavuuden kriteeri. Strate-
gian toteutettavuuteen kuuluu eräänä osa-alueena prosessikriteeri. Haveri toteaa, 
että strategia muuttuu eli toisin sanoen realisoituessaan häviää ajan myötä ilmen-
tyen prosesseina. Näihin prosesseihin kuuluu päätöksentekoa toimenpiteistä ja 
toimintaa alue-, kunta-, yritys- ja yksilötasolla ja lisäksi sekä poliittinen, talou-
dellinen että sosiaalinen näkökulma. Prosessiperspektiivistä strategian arviointi 
on sen arvioimista, mitä tehdään. Tähän kuuluvat mm. projekteissa toimivien 
ihmisten toteuttamat ideat, sektorihallinnon päätöksenteko monimutkaisessa ti-
lanteessa ja organisaation toiminnan painopisteet. 

Haveri tuo siis tarkasteluun eri organisaatiotasojen toiminnan ja sitoutumisen 
käytännössä erilaisten ohjelmien edistämisessä. Moniportaisen organisaation 
toimintaan sovellettuna tämä tarkoittaa mm. sitä, että eri organisaatiotasojen ja 
ihmisten toimintaa tulee arvioida sen perusteella, miten niiden toimintatavat so-
pivat palvelun tuottamista koskeviin periaatteisiin ja laatuvaatimuksiin. Palvelun 
tuottaminen palveluketjussa eri organisaatiotasojen välisenä yhteistoimintana voi 
onnistua vain, jos kukin organisaatiotaso toteuttaa oman palveluosuuteensa oi-
kealaatuisena. Vastaavanlainen lähestymistapa on myös nk. päämies–agentti-
teoria (ks. tutkimuksen alalukua 5.2), jonka avulla voidaan tarkastella myös mo-
niportaisen organisaation eri tasojen toimintaa, kuten esim. niiden sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin ja niiden tiedollisia resursseja. Kummassakaan näistä lähes-
tymistavoista ei ole kuitenkaan kyse varsinaisesti yksittäisen palvelun palvelu-
ketjukohtaisesta tarkastelusta. Näitä lähestymistapoja voidaan toki soveltaa myös 
moniportaisen organisaation eri tasojen toiminnan tarkasteluun, jos näkökulmana 
ovat esim. eri tasojen edellytykset ja sitoutuminen yhteisten tavoitteiden toteut-
tamiseen. 

Ylemmän organisaatiotason toimintaa palveluketjussa on yleensäkin tarkas-
teltu vähemmän kuin alemman organisaatiotason toimintaa. Syynä siihen voi-
daan epäillä olevan sen, että arvioinnit yleensä herättävät kohteissaan pelkoa. Ei 
ole välttämättä miellyttävää tulla arvioiduksi. Arviointeja tehdään usein toimin-
nan läpinäkyvyyden lisäämiseksi tilivelvollisuusnäkökulmasta eikä esim. kehit-
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tämismielessä. Tämän vuoksi arviointeihin saattaa liittyä pelkoa siitä, että joutuu 
vastaamaan toiminnastaan jollekin taholle. Hallinnollinen taso arvioi tai arvioi-
tuttaa todennäköisesti herkemmin ohjaamiaan alempia organisaatiotasoja kuin 
asettuu itse arvioitavaksi. Clem Adelman ja Robin J. Alexander (1982, 23) to-
teavatkin, että useimmat ihmiset eivät vapaaehtoisesti alistaisi ammatillista työ-
tään julkisesti arvioitavaksi mutta johtaisivat sen sijaan mielellään arviointipro-
sessia – eikä vähiten siitä syystä, että siinä huomio suuntautuu pois heidän omas-
ta toiminnastaan. Korkeakoulujen laadun arviointia koskeva tutkimus (Ursin 
2007, 52-53) osoitti, että laadun arvioinnin tulee vastaajien mielestä yleensä 
kohdistua palvelujen loppukäyttäjille tarkoitettuihin palveluihin ja että vain har-
vat mieltävät laadun arvioimisen koskevan esim. hallinto- ja tukipalveluja. Myös 
palvelun kehittämistä koskevassa kirjallisuudessa saatetaan lukijan huomio koh-
distaa lähinnä palvelujen loppukäyttäjien saaman palvelun laatuun. Esimerkiksi 
Richard Normannin (1985, 20-21) varsin tunnettu käsite ”totuuden hetki” suun-
taa huomion asiakasrajapintaan, jossa palvelun tuottaja ja asiakas kohtaavat, eikä 
yritys voi enää vaikuttaa siihen, miten palvelu onnistuu. 

Käytäntöä, jossa ylempi organisaatiotaso arvioi tai arvioituttaa alaisorgani-
saatiotaan, tukee osaltaan myös tulosohjauskulttuuri, jossa alempi organisaatio 
on vastuussa toiminnastaan ylemmälle organisaatiolle. Esimerkiksi valtionhal-
linnon tulosohjauskäytännössä ministeriöt arvioivat alaisorganisaatioidensa tu-
loksellisuutta tilivelvollisuusnäkökulmasta (ks. esim. Tulosohjauksen käsikirja 
2005, 17–20). Siten ei liene kovin yleistä se, että alempi organisaatiotaso teettäisi 
arvioinnin yläpuolellaan olevasta organisaatiosta, vaikka suorittavalla organisaa-
tiotasolla saattaisi olla hyvinkin perusteltua tietää, miten sen yläpuolella oleva 
organisaatiotaso on hoitanut palveluketjussa oman osuutensa ja tukenut alem-
paansa lisäarvon tuottamisessa palvelun lopullisille käyttäjille. Tämän käytännön 
myötä palveluketjupohjaiselta arvioinnilta, jossa arvioidaan kussakin palvelussa 
erikseen eri organisaatiotasojen toimintaa, saattavat välttyä esim. ministeriöt, 
jotka kuitenkin hyvin usein arvioivat tai arvioituttavat alaisorganisaatioitaan nii-
den tuottamien keskeisten palvelujen onnistuneisuuden osalta. Pohdittaessa 
ylemmän organisaatiotason toiminnan arviointia on tarpeen pohtia, onko alem-
man organisaatiotason perusteltua olla mukana arvioinnissa ainakin yhtenä arvi-
ointitahona muiden joukossa. 

2.4 Tutkimuksen tehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millä tavalla palveluja tuottavien jul-
kisten organisaatioiden nk. suorittavaa organisaatiotasoa ylempien organisaa-
tiotasojen toimintaa voidaan arvioida lisäarvon tuottajana yhtäältä suorittavalle 
organisaatiotasolle ja viime kädessä palvelujen lopullisille käyttäjille. Tutkimuk-
sen tuloksena syntyy arviointikehikko julkisten, moniportaisten organisaatioiden 
palvelujen laadun arvioimiseen ja erityisesti nk. ylempien organisaatiotasojen 
toiminnan laadun arvioimiseen. Arviointikehikkoa voitaneen soveltaa laajem-
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minkin nk. ylempien julkisessa hallinnossa toimivien organisaatioportaiden toi-
minnan laadun arvioimisessa. Arviointikehikko on tarkoitettu yleiseksi julkisten 
moniportaisten organisaatioiden ylemmän tai ylempien organisaatiotasojen ar-
vioinnin apuvälineeksi. 

Tätä arviointikehikkoa sovelletaan case-aineistoon. Case-aineistona käytetään 
koulunkäyntiavustajien palveluja, joiden osalta tarkastellaan sitä, miten olisi pe-
rusteltua arvioida erityisesti opetusviraston hallinnon osuutta tämän työn tukemi-
sessa tuen laadun kannalta. Arviointia ei kuitenkaan toteuteta tutkimuksen tulok-
sena syntyvää arviointikehikkoa käyttämällä, koska tämän tutkimuksen tutki-
mustehtävän kannalta katsottuna arviointitulokset eivät ole kiinnostavia. Case-
aineistoa käytetään tässä tutkimuksessa ”kuivaharjoittelunomaisesti” pohtimalla, 
mitä tutkimuksessa muodostettava arviointikehikko merkitsisi esimerkiksi kou-
lunkäyntiavustajien työn ohjauksen ja tuen arvioimisessa. 

Tutkimuksen tehtävänä on kiteytetysti ilmaistuna selvittää, millä tavalla jul-
kisissa organisaatioissa on perusteltua arvioida palveluja tuottavien ylempien 
organisaatioportaiden toimintaa laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja millä 
tavalla tämän mukaisesti on perusteltua arvioida opetusviraston hallinnon har-
joittamaa koulunkäyntiavustajien työn ohjausta ja tukea. Pyrkimys muodostaa 
yleinen arviointikehikko on heijastunut tutkimuksen nimen valintaan. Tutkimuk-
sen nimessä ei tuoda esiin koulunkäyntiavustajien työn ohjausta ja tukea case-
esimerkkinä. 
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3. Case: Opetusviraston hallinto 
koulunkäyntiavustajien työn tukijana ja 
ohjaajana 

Tutkimuksen casena, johon tutkimuksessa muodostettua arviointikehikkoa sovel-
letaan, on koulunkäyntiavustajien työn ohjaus ja tuki opetusviraston hallinnossa. 
Casen valinnassa keskeisin peruste oli se, että palveluketju ulottuu lainsäädännön 
ja poliittisen päätöksenteon tasolta palvelujen käyttäjiin. Siten palvelun tuottami-
sen moniportaisuus tulee esiin. Case on kiinnostava myös siksi, että koulunkäyn-
tiavustajien työ on työn lopputuloksen osalta niukasti säännelty lainsäädännössä. 
Myös poliittiset päätöksentekijät ovat ottaneet varsin vähän kantaa koulunkäyn-
tiavustajien työhön ainakaan sen lopputuloksen laadun osalta. Itse työn tulokselle 
ei ole juurikaan asetettu laatuvaatimuksia vaan määritelty työn tavoitteita yleises-
ti esim. siten, että koulunkäyntiavustajien työ tukee opetus- ja kasvatustyötä sekä 
hoidollisia ja kuntoutuksellisia tavoitteita. Opetusviraston hallinnon omaa osuut-
ta koulunkäyntiavustajapalvelussa ei ole kovin tarkasti määritelty. Näistä syistä 
hallinnon oman osuuden laadun arvioimiselle asettuu haasteita. 

Tutkimuksessa sovelletaan arviointikehikkoa case-aineistoon toteuttamatta 
kuitenkaan arviointia. Case-osuudessa on rajoituttu tarkastelemaan niitä koulun-
käyntiavustajien työn ja ohjauksen ominaisuuksia, jotka ovat arviointikehikon 
case-aineistoon istuttamisen kannalta oleellisia. Oleellisia ominaisuuksia ovat ne 
lainsäädännön, ohjaavien viranomaisten, poliittisten päätöksentekijöiden sekä 
opetusviraston hallinnon koulunkäyntiavustajien työlle asettamat tavoitteet, pää-
tökset, määräykset ja ohjeet, joissa asetetaan suoraan tai välillisesti toiminnan 
laatuun liittyviä tavoitteita. Kyse on virallisluonteisista tavoitteista, jotka voivat 
tulla esiin esim. lainsäädännössä, lautakunnan kannanotoissa ja linjauksissa taik-
ka esim. koulunkäyntiavustajien kelpoisuusehdoissa. Opetusviraston toimintaa 
koulunkäyntiavustajien työn tukemisessa ja ohjauksessa ei tässä tutkimuksessa 
tarkastella muista näkökulmista. 

Helsingin kaupungin opetusviraston toimiala on määritelty Helsingin kau-
pungin opetustoimen johtosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
27.10.2004 (Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö 2004). Sen 1 §:ssä 
opetusviraston toimiala on määritelty seuraavasti: 

”Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen 
jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat 
kaupungin opetustoimesta sekä osaltaan esiopetuksesta ja koululaisten aamu- ja 
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iltapäivätoiminnasta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti.” 

 
Johtosäännön mukaan (Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö, 11 §) 

virastossa on neljä osastotasoista yksikköä: perusopetuslinja, ruotsinkielinen 
koulutuslinja, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja sekä hallinto- ja kehittämiskeskus. 
Kaikkiaan opetustoimen henkilöstön määrä v. 2005 Helsingin opetusvirastossa 
oli 5 883 (Helsingin kaupungin opetusviraston vuosikertomus 2005). Virastohal-
linnossa työskentelevien lukumäärä oli tällöin 252 henkilöä. Tähän lukumäärään 
on laskettu varsinainen em. neljällä opetusviraston hallinnon osastolla työskente-
levä hallintohenkilökunta, minkä vuoksi em. lukuun eivät sisälly esim. kouluissa 
työskentelevät tietotekniikan tukihenkilöt, koulukuraattorit ja -psykologit eivätkä 
teknisen käsityön kalustonhoitajat mutta lukuun on laskettu mukaan esim. me-
diakeskuksen ja oppisopimustoimiston henkilökunta. 

Kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa oli vuoden 2005 vuo-
sikertomuksen mukaan (Helsingin kaupungin opetusviraston vuosikertomus 
2005) vuonna 2005 kaikkiaan 40 326 oppilasta. Päivälukioissa oli tuolloin 8 298 
oppilasta ja aikuislukioissa 1 435 tutkintotavoitteista opiskelijaa. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa oli v. 2005 yhteensä 5 785 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutukses-
sa oli 3 136 opiskelijaa ja työpajatoimintaan osallistui vuoden 2005 aikana yh-
teensä 431 nuorta. 

Helsingin kaupungin opetusviraston palveluksessa työskenteli v. 2005 kaik-
kiaan 548 suomenkielisten koulujen koulunkäyntiavustajaa. Ruotsinkielisten 
koulujen koulunkäyntiavustajia oli 80. Sekä suomen- että ruotsinkielisten koulu-
jen koulunkäyntiavustajien määrä on 2000-luvulla lisääntynyt, esim. v. 2002 
suomenkielisissä kouluissa työskenteli 476 koulunkäyntiavustajaa ja ruotsinkie-
lisissä kouluissa 69 koulunkäyntiavustajaa. (Helsingin kaupungin opetusviraston 
toimintakertomus 2005.) Ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli v. 2005 
kaikkiaan seitsemän koulunkäyntiavustajaa (Opetustoimen vuoden 2007 talous-
arvioesitys ja vuosien 2007–2009 toimintasuunnitelmaesitys). 

Suomessa koulunkäyntiavustajia oli vuoden 2002 lokakuussa yli 6 700 (Mat-
tila-Aalto 2004, 36, jossa hän viittaa lähteeseen K. Parviainen 2003). Koulun-
käyntiavustajan työ syntyi v. 1967, jolloin Espoon kaupungissa perustettiin kaksi 
avustajan virkaa, jotka sijoitettiin erityisopetuksen teknisiksi avustajiksi aivovau-
rioluokkiin. 1970 luku oli osa-aikaisten luokka-avustajien kasvun aikaa. [Matti-
la-Aalto 2004, 34, jossa hän viittaa A. Lindströmin ja L. Kärkkäisen (1986, 79) 
julkaisuun.] Lainsäädännössä koulunkäyntiavustajan ammatti ”virallistettiin” v. 
1983, jolloin peruskoululain 51 §:n mukaan vaikeasti vammaisia oppilaita varten 
voi olla opetusministeriön määräämin perustein koulunkäyntiavustajia, jos kou-
luhallitus antaa siihen luvan. Opetusministeriö määritteli v. 1985, että vaikeasti 
vammaisella lapsella on mahdollisuus koulunkäyntiavustajaan. (Mattila-Aalto 
2004, 34–35.) 

Koulunkäyntiavustajien määrä lisääntyi erityisesti 2000-luvun taitteessa. 
Syynä määrän lisääntymiseen lienee ollut se, että v. 1999 voimaan tulleessa pe-
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rusopetuslaissa (628/98, § 31 ja 34) määriteltiin tukipalveluita, joita on mahdolli-
suus saada sekä yleis- että erityisopetuksessa. (Mattila-Aalto 2004, 36.) 

Koulunkäyntiavustajien työn perusopetusta koskevan lainsäädännöllisen pe-
rustan muodostaa perusopetuslaki (perusopetuslaki 628/98), jonka 31 §:n mu-
kaan opetus on maksutonta. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla 
oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tul-
kitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, erityiset 
apuvälineet sekä perusopetuslain 39 §:n mukainen kuntoutus, ohjaus ja muut 
tukipalvelut. Perusopetuslain 17 §:ssä (perusopetuslaki 628/98) todetaan, että 
erityisopetukseen siirretylle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma. 

Koulunkäyntiavustajat mainitaan perusopetuslain henkilöstösäännöksessä 
(perusopetuslaki 628/98, § 37) toteamalla, että opetuksen järjestäjällä tulee olla 
opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai 
työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopetta-
jia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.  Matti Lahtinen, Timo Lankinen, 
Antero Penttilä ja Arto Sulonen (2005, 206) toteavat, että koulunkäyntiavustajien 
työn tarkoituksena on tukea oppilaan toimintakykyä erilaisissa toimintaympäris-
töissä. Tavoitteena on oppilaan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri 
vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Heidän 
mukaansa koulunkäyntiavustajan työn ydintoimintoja ovat kasvun tukeminen, 
avustaminen ja oppimistilanteissa ohjaaminen. Avustaja on joko henkilökohtai-
nen tai ryhmäavustaja. 

Lukiolaissa (lukiolaki 629/98) ei mainita koulunkäyntiavustajia erikseen mut-
ta lain 30§:ssä todetaan, että opettajien ja tuntiopettajien lisäksi lukiossa voi olla 
muuta henkilökuntaa. Avustajapalveluihin viitataan kuitenkin lain 29 §:ssä to-
teamalla, että vammaisella tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalla opiskeli-
jalla on oikeus mm. opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin. Myöskään lais-
sa ammatillisesta koulutuksesta (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, § 40) 
ei mainita suoraan koulunkäyntiavustajia vaan lain 38 §:ssä todetaan, että eri-
tyisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus mm. opiskelun edellyttämiin avusta-
japalveluihin. 

Minna Mattila-Aallon mukaan koulunkäyntiavustajien tutkinnon määrittely 
tapahtui ammattitutkintolain (306/94) ja sen nojalla annetun asetuksen (308/94) 
pohjalta. Opetushallitus vahvisti v. 1995 ammattitutkintolain nojalla koulunkäyn-
tiavustajan ammattitutkinnon perusteet. jotka uudistettiin v. 2003. Tutkinto on 
sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammattitutkinto. Ammattitutkinnon perus-
teiden mukaan avustajan tehtävänä on avustaa yksilöä, ryhmää ja organisaatiota 
osallistumalla kasvatus- ja huolenpitotyöhön sekä opetuksen ja vapaa-ajan toi-
mintoihin erilaisissa yksiköissä yhteistyössä asiakkaiden, perheiden, opetuksen 
asiantuntijoiden, muiden kasvattajien ja asiakaspalveluun osallistuvien kanssa. 
Opetushallitus antoi v. 2000 koulunkäyntiavustajatoimintaa koskevan määräys-
kirjeen, jossa ei ole yksityiskohtaisia ohjeita koulunkäyntiavustajatoimintaa eikä 
avustajan työ- ja toimenkuvaa varten vaan niistä sopiminen on opetuksen järjes-
täjän tehtävä avustajia palkattaessa ja työsopimuksia laadittaessa. (Mattila-Aalto 
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2004, 37–38, joka viittaa Opetushallituksen v. 2000 antaman kirjeen osalta P. 
Virtasen ja O. Ikosen v. 2001 julkaisuun sekä P. Virtasen julkaisuun v. 2000.) 
Mattila-Aalto toteaakin, että koulunkäyntiavustajan työn määrittely tapahtuu 
viime kädessä paikallisesti työsuhteessa ja että paikallistason ammattilaisilla on 
mahdollisuus tulkita lainsäädännön ohjeita ja käyttää määrittelyvaltaansa toteut-
taessaan omaa työtään käytännössä muutetaan (Mattila-Aalto 2004, 38). 

V. 2001 koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto hyväksyttiin näyttö-
tutkintojärjestelmään. Erikoisammattitutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet 
tehdä työtä oppimisen ohjaamisen ja toimintakyvyn tukemisen erikoisosaamista 
vaativissa tehtävissä ammattitutkinnossa määrittelyn perusosaamisen lisäksi. 
(Koulunkäyntiavustajan oma opas 2004, 25.) 

Helsingin kaupungin opetusvirastossa ovat käytössä mm. seuraavat koulun-
käyntiavustajia koskevat nimikkeet: koulunkäyntiavustaja, vastaava koulunkäyn-
tiavustaja ja erityiskoulunkäyntiavustaja. Aluevastaava koulunkäyntiavustaja ei 
ole ”virallinen” nimike mutta joidenkin henkilöiden toimenkuvaan kuuluu eräitä 
alueellisen koordinoinnin tehtäviä. Seuraavassa esityksessä tarkastellaan näihin 
nimikkeisiin liittyviä tehtäviä ja kelpoisuusehtoja. 

Koulunkäyntiavustajan koulupäivän aikaiset tehtävät (Koulunkäyntiavustaja-
palvelut 2004, liite 1) ovat mm. oppitunnilla ohjaaminen ja avustaminen, oppi-
laan hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen, fyysisestä hyvinvoin-
nista huolehtiminen. Koulunkäyntiavustajien ryhmätehtäväkuvaukseen (Koulun-
käyntiavustajien ryhmätehtäväkuvaus 14.6.2006) on muutettu tehtäviä siten, että 
aiemman tehtäväkokonaisuuden ”perushoidosta ja terveydentilasta huolehtimi-
nen” asemasta puhutaan fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta. Lisäksi teh-
tävinä ovat (Koulunkäyntiavustajapalvelut 2004, liite 1) koulukuljetuksista vas-
taanottaminen ja niihin saattaminen sekä tarvittaessa koulukuljetuksessa ja kou-
lumatkoilla avustaminen. Koulunkäyntiavustaja avustaa välitunneilla, huolehtii 
oppilaan apuvälineiden käyttämisestä, oppimateriaalin valmistamisesta ja oppi-
misympäristön järjestelystä. Hän osallistuu tarvittaessa kouluruokailun valvon-
taan ja tarvittaessa opettajankokouksiin, oppilasta koskeviin neuvotteluihin, van-
hempainiltoihin ja leirikouluun.  

Aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät tehtävät muodostuvat mm. lapsiryhmän 
toiminnan ohjaamisesta, toiminnan sisällöstä vastaamisesta sekä toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumisesta, välipalan jakamisesta ja valvon-
nasta sekä hankintojen tekeminen suunnitelman mukaisesti (Koulunkäyntiavus-
tajapalvelut 2004, liite 1). 

Koulunkäyntiavustajan tehtävä edellyttää (Koulunkäyntiavustajapalvelut 
2004, 15) koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkin-
toa. Helsingin opetustoimessa opetustoimen johtajan päätöksellä (11.3.2003 ja 
11.4.2003) koulunkäyntiavustajan kelpoisuudeksi hyväksytään koulunkäyn-
tiavustajan tutkinnon lisäksi seuraavat sosiaalialan tutkinnot: päivähoitajan, lähi-
hoitajan, lastenhoitajan, kodinhoitajan, nuoriso-ohjaajan, sairaanhoitajan, pe-
rushoitajan, kehitysvammahoitajan- tai ohjaajan, mielisairaanhoitajan tai perhe-
päivähoitajan tutkinnot. Lisäksi joku muu kuin yllämainittu tutkinto, joka vastaa 
laajuudeltaan koulunkäyntiavustajan tutkintoa, voidaan tapauskohtaisen harkin-
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nan jälkeen hyväksyä. Tähän mennessä soveltuvaksi tutkinnoksi on hyväksytty 
sen kouluasteen opettajan tutkinto, jossa koulunkäyntiavustaja työskentelee sekä 
lastentarhanopettajan, sosiaalikasvattajan ja fysioterapeutin tutkinto. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana on 
kelpoinen toimimaan henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkea-
koulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja 
jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia 
lapsiryhmän ohjaajana taikka jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiope-
tusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana (Valtioneu-
voston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen muuttamisesta 115/04). 

Vastaavat koulunkäyntiavustajat tekevät em. tehtävät ja lisäksi he toimivat 
yhdyshenkilönä omassa työyhteisössä, osallistuvat koulunkäyntiavustajien ja 
harjoittelijoiden perehdyttämiseen ja työhön opastamiseen sekä aamu- ja iltapäi-
vähoidon sekä loma-ajan hoidon järjestämiseen yhteistyössä sosiaalitoimen 
kanssa. Lisäksi he huolehtivat oppilaiden koulukuljetusten järjestämisestä ja sii-
hen liittyvästä tiedottamisesta. (Koulunkäyntiavustajapalvelut 2004, liite 1.) 

Tehtävä edellyttää koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoa tai muuta sovel-
tuvaa tutkintoa. Työsopimuksen laatimisen yhteydessä määritellään vastaavan 
koulunkäyntiavustajan tehtävät ja tähän tehtävään käytettävä aika. (Koulunkäyn-
tiavustajapalvelut 2004, 16.) 

Avustava erityisopettaja nimike muuttui erityiskoulunkäyntiavustajaksi 
1.4.2004 alkaen. Nimikemuutos johtui opetustoimen kelpoisuusehdoista annetun 
asetuksen muutoksesta. Erityiskoulunkäyntiavustajat työskentelevät vaikeasti 
kehitysvammaisten lasten opetusryhmissä ja osallistuvat sosiaaliviraston järjes-
tämään iltapäivätoimintaan. (Koulunkäyntiavustajapalvelut 2004, 15-16.) 

Erityiskoulunkäyntiavustajan koulupäivän aikaiset tehtävät ovat pitkälti sa-
mat kuin koulunkäyntiavustajilla, mutta lisäksi he huolehtivat lääkehoidosta ja 
avustavat aamu- ja iltapäivätoiminnassa oppilaita välipalan syömistilanteessa 
(Koulunkäyntiavustajien ryhmätehtäväkuvaus 14.6.2006). Tehtävä edellyttää 
ammatillista perustutkintoa (lähihoitajatutkinto tai vammaistyön koulutusohjel-
ma) tai soveltuvaa koulu- tai opistotasoista tutkintoa tai ammattikorkeakoulutut-
kintoa (Koulunkäyntiavustajapalvelut 2004, 15-16). 

Aluevastaavan koulunkäyntiavustajan tehtävänä on koulunkäyntiavustajien 
tehtävien lisäksi mm. toimia yhdyshenkilönä omassa suurpiirissä ja tässä työs-
sään tukea koulunkäyntiavustajien työtä, tiedottaa, koulunkäyntiavustajatoimin-
nasta ja koulutuksesta, tehdä koulukäyntejä sekä järjestää yhteisiä tapaamisia 
(Koulunkäyntiavustajapalvelut 2004, liite 1). Tehtävä edellyttää koulunkäyn-
tiavustajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa (Koulunkäyntiavus-
tajapalvelut 2004, 16). 

Koulunkäyntiavustajatoiminnan pedagogiset tavoitteet on määritelty v. 2004 
opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Koulunkäyntiavustajatoiminnan lähtökohta-
na on omalta osaltaan turvata oppilaan osallistuminen opetukseen. Koulunkäyn-
tiavustajatoiminnan tavoitteeksi on asetettu auttaa oppilasta koulunkäynnissä 
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sekä tukea ja ohjata häntä kasvu- ja oppimisprosessissa. Tavoitteena on myös 
edistää oppilaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Työtä ohjaavat oppi-
laalle ja ryhmälle asetetut opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lisäksi 
otetaan huomioon oppilaan hoidolliset ja kuntoutukselliset tavoitteet. Avustami-
nen tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä. Oppilaan avustaminen edellyttää 
linjaustekstin mukaan monipuolista arviointia ja jatkuvaa seurantaa. Oppilaskoh-
taiset tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen opetuksen 
järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Koulunkäyntiavustajatoiminnan järjes-
tämisessä otetaan huomioon esiopetus, erityisluokat, integroidut erityisoppilaat, 
valmistavan opetuksen oppilaat, oppilaskohtaiset tarpeet yleisopetuksessa sekä 
iltapäivätoiminta. (Koulujen yhteiset linjaustekstit ja ohjeet koulukohtaista ops-
työtä varten lv. 2004-2005, 2004, 41.) 

Minna Mattila-Aalto (2004, 66–79) ryhmittelee koulunkäyntiavustajien työn 
sisällön kolmeen ryhmään. Näihin ryhmiin kuuluvilla tehtävillä on hänen kou-
lunkäyntiavustajille tekemänsä kyselyn tulosten perusteella merkitystä erityisen 
tuen tarpeessa olevien oppilaiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiselle. 
Nämä ryhmät olivat seuraavat: työrauhan ja viihtyvyyden turvaaminen, oppilai-
den avustaminen päivittäisissä toiminnoissa ja opetuksen yksilöllisyyden tur-
vaaminen. Neljäntenä ryhmänä voidaan mainita oppilaiden tukeminen toimi-
maan ryhmässä. Tätä tehtäväkokonaisuutta koulunkäyntiavustajat eivät itse ko-
rostaneet vaan lukivat sen osaksi työrauhan ja viihtyvyyden turvaamista kun taas 
opettajat painottivat tämän tehtävän merkitystä. 

Mattila-Aalto (2004, 99-103) luonnehti tutkimuksensa perusteella koulun-
käyntiavustajan työtä ja missiota suunnattomaksi. Suunnaton se on hänen mieles-
tään ensinnäkin siksi, että hänen tutkimuksessaan koulunkäyntiavustajat ja opet-
tajat esittivät vastakkaisia näkemyksiä koulunkäyntiavustajan työn lähtökohdista 
ja työn ulottuvuuksien merkityksestä. Toiseksi työ ja missio ovat hänen mieles-
tään suunnattomia siksi, että työlle asetetut suuret vaatimukset ja laajat työtehtä-
vät eivät ole tasapainossa heidän saamansa koulutukseen nähden. Esim. opetta-
minen ja opettajan sijaisena toimiminen, jota ei ole mainittu koulunkäyntiavusta-
jan tehtäviksi lainsäädännössä eikä opetushallituksen antamissa koulunkäyn-
tiavustajan ammattitutkinnon perusteissa, on hänen mukaansa käytännössä kou-
lunkäyntiavustajien tehtäväkenttää, jonka hoitamiseen koulunkäyntiavustajien 
saama toisen asteen ammatillinen sosiaali- ja terveysalan koulutus ei hänen mu-
kaansa anna pätevyyttä. 

Lotta Uusitalo-Malmivaara (2005, 30–39) tutki pro gradu – tutkimuksessaan 
espoolaisten koulunkäyntiavustajien työnkuvaa sekä espoolaisen koulunkäyn-
tiavustajien omalle työlleen osoittamia kehittämiskohteita. Hän muodosti kyse-
lynsä tulosten perusteella koulunkäyntiavustajan työlle neljä roolia: 

 
1. Apuopettajana toimiminen, joka käsittää mm. opettajana toimimisen, si-

jaisena toimimisen, suunnittelun ja läksyissä auttamisen 
2. Kurinpitäjänä toimiminen, joka sisältää työrauhan ylläpidon, välitunti-

valvonnan, kuljetukset ja retket 
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3. Hoitajana toimiminen, joka sisältää ruokailusta ja hygieniasta huolehti-
misen sekä aikuisena lapselle olemisen 

4. Toimistoapulaisena toimiminen, joka käsittää toimisto- ja järjestelytöitä. 
 
Todettakoon, että opettaja on aina vastuussa opettamisesta, opetuksen suun-

nittelusta ja oppilaan arvioinnista. Avustaja toimii yhteistyössä opettajan kanssa 
ja hänen ohjeidensa mukaan (Halinen, Koivula & Virtanen 2005, 153). Siten 
varsinaisena opettajana toimiminen ei kuulu koulunkäyntiavustajan tehtäviin. 
Kuitenkin koulunkäyntiavustajia käytetään myös opettajan sijaisena esim. opet-
tajainkokousten tai vanhempien ja opettajien palaverien aikana (ks. myös Takala 
2005, 5). Opetusviraston hallinnon suomenkielisille peruskouluille, erityis- ja 
sairaalakouluille 17.6.2007 päivätyssä ryhmäkirjeessä (Koulunkäyntiavustus-
resurssien jako suomenkielisille peruskouluille ja koulukohtaisen suunnittelun 
periaatteet lukuvuonna 2007-2008, ryhmäkirje 120/17.6.2007) todetaan, että 
opettaja on aina vastuussa opettamisesta, sen suunnittelusta ja oppilaan arvioin-
nista. Hän seuraa tukipalvelujen riittävyyttä ja toteutumista. Avustaja toimii 
ryhmäkirjeen mukaan yhteistyössä opettajan kanssa ja hänen ohjeidensa mukaan. 

Koulunkäyntiavustajatoiminnan koordinointi on Helsingin kaupungin ope-
tusviraston suomenkielisten peruskoulujen osalta perusopetuslinjan hallinnon 
tehtävä ja ruotsinkielisten peruskoulujen osalta ruotsinkielisen koulutuslinjan 
hallinnon tehtävä. Opetusviraston alaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa koor-
dinointi on nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan tehtävä. 

 Perusopetuslainsäädännössä koulunkäyntiavustajapalvelut eivät ole oppi-
lashuoltoon määriteltyjä toimintoja, vaikka käytännössä ne usein liitetään siihen. 
Koulunkäyntiavustajapalvelut ovat koulunkäynnin tukipalveluita. (Koulunkäyn-
tiavustajapalvelut 2004, 23.) 

Opetusviraston hallinnon harjoittama koulunkäyntiavustajien työn ohjaus ja 
tukeminen käsittää mm. resurssien jakamisen ja toiminnan ohjeistamisen sekä 
täydennyskoulutuksen järjestämisen. 

Palvelujen järjestämistä varten peruskouluille osoitetaan koulukohtainen 
avustajapalveluresurssi. Se tarkoittaa työtunteja viikossa. Resurssia kohdennetta-
essa on huolehdittava oppilaiden oikeudesta saada lain edellyttämät avustajapal-
velut.(Koulunkäyntiavustusresurssin jako suomenkielisille peruskouluille ja kou-
lukohtaisen suunnittelun periaatteet lukuvuonna 2007-2008, ryhmäkirje 
120/17.6.2007.) Koulukohtainen avustajapalveluresurssi on tarkoitettu kattamaan 
koulun kaikki avustajapalvelutarpeet. Koulun koko avustajaresurssin käytöstä 
tehdään suunnitelma, jossa otetaan huomioon erityisluokat, integroidut erityisop-
pilaat, valmistavan luokan oppilaat, oppilaskohtaiset tarpeet yleisopetuksessa ja 
iltapäivätoiminta. Koulussa rehtori päättää koulun käytössä olevien resurssien 
jakamisesta neuvoteltuaan asiasta opettajien, koulunkäyntiavustajien ja oppi-
lashuoltoryhmän kanssa. Osasta resurssia voidaan tehdä suunnitelma joko koko 
vuodelle tai jollekin jaksolle. Avustuksen tarvetta, määrää ja vaikuttavuutta arvi-
oidaan lukuvuoden aikana. Oppilaiden muuttuvat tarpeet otetaan huomioon ja 
tarvittaessa koulussa avustusta voidaan jakaa ja kohdentaa lukuvuoden aikana 
uudella tavalla. Koulussa rehtorin tehtävänä on sopia koulunkäyntiavustajan teh-
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tävistä. Rehtori vastaa siitä, että koulussa on sovittu koulunkäyntiavustajien pe-
rehdyttämiskäytänteistä. Koulunkäyntiavustajien mahdollisuuksia osallistua täy-
dennyskoulutukseen tuetaan koulussa. (Koulunkäyntiavustajapalvelut 2004.) 
Todettakoon, että erityisopetuksen osalta tehdään henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (perusopetuslaki 628/98, 17 §). 

 
 
Opetusviraston hallinnon tuen ja ohjauksen suhdetta ohjattavan toimintaan (koulun-

käyntiavustajien työn jäsennys Mattila-Aalto 2004, 66–79) havainnollistaa seuraava 

taulukko. 

 

Taulukko 1 Opetusviraston hallinnon tuen ja ohjauksen suhde koulujen ja oppilaitosten toi-

mintaan koulunkäyntiavustajien työn tukemisessa ja ohjauksessa 

Opetusvi-

raston 

hallinnon 

toiminta 

Kelpoisuusehto-

jen määrittely, 

resurssimitoitus, 

ohjeistus ja täy-

dennyskoulutus, 

joka tukee ohjat-

tavaa toiminta 

Kelpoisuusehto-

jen määrittely, 

resurssimitoitus, 

ohjeistus ja täy-

dennyskoulutus, 

joka tukee ohjat-

tavaa toiminta 

Kelpoisuusehto-

jen määrittely, 

resurssimitoitus, 

ohjeistus ja täy-

dennyskoulutus, 

joka tukee ohjat-

tavaa toiminta 

Kelpoisuusehto-

jen määrittely, 

resurssimitoitus, 

ohjeistus ja täy-

dennyskoulutus, 

joka tukee ohjat-

tavaa toiminta 

Koulun ja 

oppilai-

toksen 

toiminta 

Työrauhan ja 

viihtyvyyden 

turvaaminen nä-

kökulmana ope-

tuksen ja kasva-

tuksen tukeminen 

sekä hoidolliset ja 

kuntoutukselliset 

tavoitteet 

Oppilaan avus-

taminen päivittäi-

sissä toiminnois-

sa näkökulmana 

opetuksen ja kas-

vatuksen tukemi-

nen sekä hoidolli-

set ja kuntoutuk-

selliset tavoitteet 

Opetuksen yksi-

löllisyyden tur-

vaaminen näkö-

kulmana opetuk-

sen ja kasvatuk-

sen tukeminen 

sekä hoidolliset ja 

kuntoutukselliset 

tavoitteet 

Oppilaan tukemi-

nen toimimaan 

ryhmässä näkö-

kulmana opetuk-

sen ja kasvatuk-

sen tukeminen 

sekä hoidolliset ja 

kuntoutukselliset 

tavoitteet 

 
 
Opetusviraston hallinnon ohjauksen ja tuen tulisi olla siten sellaista, että se 

edistää ohjattavien tehtävien hyvää suorittamista. Tämä merkitsee sitä, että ope-
tusviraston hallinnon ohjauksen ja tuen tulee edistää yhtäältä yksittäisten kou-
lunkäyntiavustajien tehtävien suorittamista ja toisaalta opetuksellisia, kasvatuk-
sellisia, hoidollisia ja kuntoutuksellisia tavoitteita. Siten opetusviraston hallinnon 
toimintaa tuessa ja ohjauksessa on perusteltua arvioida sen mukaan, miten tuki ja 
ohjaus edistävät yhtäältä koulunkäyntiavustajien tehtävien hoitamista ja toisaalta 
opetuksellisten, kasvatuksellisten, hoidollisten ja kuntoutuksellisten tavoitteiden 
toteutumista. Ohjeet ovat ennen muuta rehtorin tukena. Koulunkäyntiavustajat 
ovat työssään rehtorin alaisia. 

Opetusvirasto on hankkinut oppilaiden vanhemmilta säännöllisesti palautetta 
keskeisten palvelujensa onnistuneisuudesta.  Koulunkäyntiavustajien työstä on 
hankittu palautetta esim. suomenkielisten peruskoulujen oppilaiden vanhemmilta 
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kysymällä, miten hyvänä tai huonona vanhemmat pitävät koulunkäyntiavustaja-
palveluja (Miettinen 2002, Miettinen 2003, Miettinen 2004 ja Miettinen 2005). 
Asteikolla 1-5 arvioituna (luku 1 tarkoittaa pienintä ja luku 5 suurinta mahdollis-
ta tyytyväisyyttä) koulunkäyntiavustajien palvelujen keskiarvojen keskiarvot 
ovat sijoittuneet v. 2001-2005 välille 3.41-3.88.  Opetusviraston hallinnon mm. 
koulujen ja oppilaitosten rehtoreille suunnatuissa palvelukyselyissä ei ole kysytty 
erikseen koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen ja tuen onnistuneisuudesta. 
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4. Tutkimusongelmat, tutkimuksen 
työvaiheet ja tutkimuksen luonnehdintaa 

4.1 Tutkimusongelmat ja osaongelmat 

Tutkimustehtävä (tutkimusongelmat) voidaan kiteyttää seuraavanlaisten kysy-
mysten (tutkimusongelmien) muotoon: 

 
1. Millä tavalla julkisissa organisaatioissa on perusteltua arvioida palveluja 

tuottavia ylempien organisaatioportaiden toimintaa laadukkaiden palvelu-
jen tuottamisessa? 

2. Millä tavalla tämän mukaisesti on perusteltua arvioida opetusviraston 
hallinnon harjoittamaa koulunkäyntiavustajien työn ohjausta ja tukea? 

Tutkimuksen osatehtävinä (osaongelmia) on vastata seuraaviin kysymyksiin: 
1. Mitä palvelun ja laadun käsitteillä tarkoitetaan, ja miten julkisen hallin-

non erityispiirteet vaikuttavat sovellettaessa näitä käsitteitä julkisen hal-
linnon toimintaan? Mitä nämä käsitteet tarkoittavat opetusviraston hallin-
non ohjaamassa koulunkäyntiavustajien työssä? 

2. Mitkä eri tahot asettavat tavoitteita julkisten organisaatioiden tuottamille 
palveluille, tai millä eri tahoilla on odotuksia palvelujen suhteen? Millä 
tavalla nämä tavoitteet ja odotukset on perusteltua ottaa huomioon arvioi-
taessa palvelun laatua? Minkä tahojen tavoitteita ja/tai odotuksia on pe-
rusteltua painottaa arvioitaessa palvelun laatua? Millä tavalla on perustel-
tua toimia, jos eri tahojen välillä on ristiriitaisia tavoitteita ja/tai odotuk-
sia? Millainen tilanne em. asioissa on tämän tutkimuksen casen osalta? 
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4.2 Arviointikehikon muodostaminen ja tutkimuksen 
työvaiheet 

Ilkka Niiniluoto (1980, 24–29) pitää tutkimusprosessin tärkeimpinä vaiheina 
ongelman asettamista, ongelman täsmentämistä ja tutkimusstrategian laadintaa, 
aineiston keräämistä, kuvaamista ja analyysiä, johtopäätösten tekoa, tutkielman 
tai raportin laadintaa sekä tutkimustulosten julkaisemista. 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma ja osaongelmat on esitetty alaluvussa 
4.1. Tutkimusstrategia muodostuu tässä tutkimuksessa etupäässä niistä valinnois-
ta, jotka koskevat tutkimuksen aineistoa, tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä 
ja tutkimuksen etenemisen vaiheita. 

Tutkimuksen aineistoa ovat pääasiassa tutkimuksen avainkäsitteiden määri-
telmät. Avainkäsitteitä ovat palvelun, laadun ja erityisesti julkiseen hallintoon 
sovelletun palvelun ja laadun käsitteet sekä arvioinnin ja moniportaisen organi-
saation käsitteet. Lisäksi aineistoa ovat koulunkäyntiavustajien työn tavoitteita 
sekä työn ohjausta ja tukea koskeva, pääasiassa virallisluonteinen aineisto. Ta-
voitteita koulunkäyntiavustajien työlle ovat asettaneet mm. lainsäätäjä, ohjaavat 
viranomaiset, poliittiset päätöksentekijät sekä opetusviraston hallinto. 

 Tutkimuksen peruskäsitteet ovat monella tavalla tärkeitä tutkimustyössä ja 
erityisen tärkeitä tässä tutkimuksessa. Tutkijan käsitys on, että arvioinnin loppu-
tulos määräytyy ratkaisevalla tavalla siitä, miten peruskäsitteet on määritelty. 

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilan (2000 a, 345–351) mukaan keskeisten käsit-
teiden määritelmät kiinnittävät tutkimuksen kohteen sekä rajaavat ja nostavat 
todellisuudesta tiettyjä piirteitä tarkastelun kohteeksi. Siten määritelmät suuntaa-
vat tutkimusta. Samalla määritelmien tulisi sopia tutkimusongelmaan. Lisäksi 
määritelmien tulisi vastata todellisuutta. Hän antaakin ohjeeksi määritellä käsit-
teet niin, että ne vastaavat todellisuutta ja ottavat huomioon todellisuuden muu-
tokset sekä niin, että määritelmien avulla voidaan tutkia niitä asioita, joita halu-
taan tutkia. Määritelmät ovat myös arvosidonnaisia siten, että niiden avulla raja-
taan joitakin todellisuuden piirteitä pois ja nostetaan toisia esiin. Käsitteiden 
määrittelyyn sisältyy siis arvoja. Kakkuri-Knuuttila antaa ohjeeksi valita tutki-
muskohteeksi sellaisia asioita, joita pitää itse tärkeinä. 

Antti Eskola (1971, 18) katsoo, että käsitteet ovat osa kieltä. Kieli syntyy ha-
vaintojen ja kokemusten kautta, mutta se myös ohjaa havaintoja ja kokemuksia. 
Kielen tehokkuus kommunikaatiovälineenä puolestaan edellyttää sitä, että kaikki 
kommunikoivat henkilöt ymmärtävät kielen, mikä taas edellyttää sitä, että ha-
vaintomaailma hahmotetaan samalla tavalla. Eskolan mukaan (1971, 29) tutkijan 
on vertailtava muiden tekijöiden esittämiä ja itse laatimiaan määritelmiä ja ver-
tailun nojalla valittava niistä yksi, jota tutkimuksessa käytetään, ja perusteltava 
valintansa. 

Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes ja Paula Sajavaara (2001, 143–144) puoles-
taan korostavat, että määritelmät tulisi esittää teoriayhteyksissään eikä irrallisina, 
sieltä täältä poimittuina. Tutkijan olisi aina myös esitettävä, mikä on tutkijan 
oma määritelmävalinta kyseiseen tutkimukseen sovellettuna. 
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Edellä sanotulla on suuri merkitys tämän tutkimuksen kannalta. Sekä ”palve-
lu” että ”laatu” käsitteinä ovat erittäin suuressa määrin monimerkityksellisiä, 
jopa kiistanalaisia käsitteitä. Molempien käsitteiden merkitys muuttuu, kun käsi-
teitä sovelletaan julkisen hallinnon toimintaympäristöön. Myös arviointiin liittyy 
useanlaisia lähestymistapoja. Näiden erilaisten lähestymistapojen taustalla voi 
olla hyvinkin suuressa määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä esim. todelli-
suudesta saatavan tiedon luonteesta. Siten myös arviointi on avainkäsite tässä 
tutkimuksessa. Myös moniportainen hallinto vaatii määrittelyä. 

Edellä todettiin tutkijan käsityksen olevan, että se, millainen on arvioinnin 
lopputulos, määräytyy ratkaisevalla tavalla siitä, miten peruskäsitteet on määri-
telty. Tämä puolestaan antaa aihetta pohtia seuraavanlaista kysymystä: jos kerran 
peruskäsitteiden valinta vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen, voidaanko pelkäs-
tään valitsemalla mielivaltaisesti ja tarkoitushakuisesti minkälaisia käsitteitä ta-
hansa päätyä melkein minkälaiseen lopputulokseen tahansa? 

Vaikka käsitteiden valinta onkin osaltaan myös arvovalinta, ei se voi olla  
mielivaltaista. Käsitteiden valinnassa on syytä ottaa huomioon, että käsitteiden 
tulee vastata todellisuutta. Tapio Puolimatka (2002, 99–100) on vertaillut kon-
struktivistista ja realistista havaitsemista ja tulkintaa toisiinsa. Hän toteaa, että 
konstruktivistit suhtautuvat epäillen ajatukseen, että ihmisen aktiivisesti luomat 
tiedolliset rakennelmat voisivat antaa luotettavan kuvan todellisuudesta. Tämä 
johtuu siitä, että yksilön käyttämät käsitejärjestelmät riippuvat siitä historiallises-
ta ja kulttuurisesta tilanteesta, jossa hän elää ja jossa hän on saanut koulutuksen-
sa. Tämän vuoksi konstruktivistien mielestä todellisuutta ei voida kuvata oikein 
tällaisten käsitejärjestelmien puitteissa. Puolimatka toteaa, että on erotettava toi-
sistaan havaitseminen ja havainnolle annettu tulkinta. Havaintojen perustavin 
taso, havaitseminen, on automaattinen ja mekaaninen prosessi, kun taas havain-
nolle annettu tulkinta on riippuvainen käsitejärjestelmistä. Puolimatka (2002, 
100) kirjoittaa asiasta mm. seuraavasti: 

”Käsitejärjestelmiä ja kulttuurisia tarkastelutapoja voidaan kyseenalaistaa ja ke-
hittää. Tieteellisen tutkimuksen ja filosofisen pohdinnan tarkoituksena on tällai-
nen kehittämistyö. Jos ajatellaan, että ihminen on tuomittu oman käsitejärjestel-
mänsä ja kulttuurisen taustansa vangiksi niin kokonaisvaltaisesti, ettei hän voi 
saavuttaa objektiivisempaa näkemystä asioista eikä kehittää tiedollisia käsityksi-
ään, suuri osa älyllisestä työskentelystä menettää keskeisen merkityksensä.” 

 
Käsitteiden suhdetta todellisuuteen kuvaa myös Ilkka Niiniluoto (2003, 34–

35) kuvatessaan kriittiseen realismiin kuuluvaa käsitystä todellisuudesta saata-
vasta tiedosta. Hän toteaa, että kriittinen realisti väittää, että meillä on ikään kuin 
”suoraa” tietoa maailmasta sinänsä. Tieto on kuitenkin suhteessa käyttämäämme 
käsitejärjestelmään; se kattaa todellisuudesta vain rajoitetun viipaleen. Tieto pyr-
kii olemaan totuudenmukaista eli vastaamaan todellisuutta sellaisena kuin se on 
meidän uskomuksistamme ja toiveistamme riippumatta. Yleensä paraskin arki-
tieto ja tieteellinen tieto ovat kuitenkin vain totuudenkaltaisia tai likimäärin tosia. 
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Siitä, ettei tietomme ole täydellistä ja täsmällistä, ei seuraa olioiden saavuttamat-
tomuus, vaan tietomme niistä voivat jatkuvasti kasvaa ja parantua. 

Pertti Alasuutarin mukaan (2001, 82) tutkimuksen metodi koostuu niistä käy-
tännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja, sekä niistä 
säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja voidaan edelleen muokata ja tulkita, 
niin että voidaan arvioida niiden merkitystä johtolankoina. 

Tässä tutkimuksessa tutkija hahmottaa olevan kolme erilaista havaintojen 
tuottamisessa, muokkaamisessa ja tulkitsemisessa käytettävää työskentelytapa-
kokonaisuutta, joista tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä metodi. Tämän 
tutkimuksen metodit koostuvat käsiteanalyysistä, deduktiivista päättelystä sekä 
päätöksentekometodologisesta tutkimusotteesta. 

Käsiteanalyysissä tarkastellaan tutkimuksen peruskäsitteitä, erityisesti palve-
lun, laadun, moniportaisen organisaation ja arvioinnin käsitteitä. Erityisen kes-
keisiä ovat palvelun ja laadun käsitteet ja näiden käsitteiden istuttaminen julkisen 
hallinnon toimintaympäristöön. Näiden käsitteiden perusteella päätellään deduk-
tiivisesti, miten palvelun laatua on perusteltua arvioida moniportaisessa julkises-
sa organisaatiossa. Keskeiset käsitteet muodostavat samalla tutkimuksen olen-
naisen aineiston. Tutkimuksessa kuvataan tätä aineistoa ja tehdään sitä analysoi-
den arviointikehikon muodostamista koskevat johtopäätökset. 

Käsiteanalyysissä on oleellista määritellä tutkimuksen peruskäsitteet. Käsite-
analyysillä tarkoitetaan käsitteen mielen eli intension erittelyä. Tällöin on tunnis-
tettava intensioon kuuluvat käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Yleensä tutki-
muksen kannalta keskeiset käsitteet esiintyvät jo tutkimusongelmassa. Myös 
koulukuntasidonnaisuus on tarpeen tiedostaa, sillä se vaikuttaa käsitteiden mää-
rittelyyn. (Kakkuri-Knuuttila 2000a, 335–337.) 

Kari Neilimo ja Juha Näsi (1980, 32) pitävät käsiteanalyysin yhtenä tyypilli-
senä piirteenä sitä, että se perustuu pääosin aiempaan käsiteanalyysin. Käsiteana-
lyysi voi kuitenkin sisältää myös empiriapainotteisia kokemuksia ja tutkimustu-
loksia. Sen metodina on ennen kaikkea ajattelun metodi, jonka myötä analyysin 
ja synteesin kautta syntyy uusia käsitteitä ja kehyksiä. Analyysin tulosten koette-
lu ei ole varsinaista verifiointia vaan lähinnä argumentointia. 

Deduktiivisessa päättelyssä johtopäätös eli konkluusio johdetaan oletuksista 
eli premisseistä. Päätelmän johtopäätös on premissien looginen seuraus. Deduk-
tiivinen päättely ymmärretään välttämättä totuuden säilyttäväksi päättelyksi: jos 
premissit ovat tosia, niin myös johtopäätöksen täytyy olla tosi. (Niiniluoto 1983, 
19–21.) Kari E. Nurmen mukaan (1991, 68) puhuttaessa väitteen totuudesta ei 
aina tarkoiteta totuutta tietoteoreettisessa mielessä varsinkaan silloin, kun on 
kysymys johtopäätösten totuudesta. Hän toteaa, että jos päättely on loogisesti 
oikein suoritettu, on tapana sanoa, että johtopäätös on loogisesti tosi. Tällä tar-
koitetaan sitä, että päätelmä on oikein johdettu esitetyistä perusteista eikä suin-
kaan sitä, että päätelmä olisi paikkansa pitävä väite.  Johtopäätös on tosi, jos loo-
ginen johtaminen on oikein suoritettu ja jos perusteet ovat tosia. Ilkka Niini-
luodon (1983, 9-32) mukaan deduktiivinen päättely on eräs tieteellisen päättelyn 
laji. Muita tieteellisen päättelyn lajeja ovat esim. dialektiikka ja induktio. Hänen 
mukaansa tieteellisellä päättelyllä voidaan tarkoittaa kaikkea päättelyä, jota tie-
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teenharjoittavat suorittavat tosiasiallisesti tutkimustoiminnassaan. Toisaalta sillä 
voidaan hänen mukaansa tarkoittaa tiettyjen loogisten tai metodologisten stan-
dardien mukaista päättelyä. 

Tässä tutkimuksessa johdetaan deduktiivisen päättelyn keinoin tutkimuksessa 
perustellusti valitusta tutkimusongelmaan sopivasta julkisen organisaation tuot-
taman palvelun laadun käsitteestä perustelluin arvioinnin lähestymistapa. Valitun 
palvelun laadun määritelmän tulee olla todellisuutta vastaava eikä mielivaltaises-
ti valittu. Valitun palvelun laadun määritelmän tulee heijastaa julkisessa hallin-
nossa toimivan organisaation ominaispiirteitä ja ottaa kantaa siihen, miten tällai-
sen organisaation tuottamia palveluja olisi perusteltua arvioida niiden laadun 
osalta. On tarpeen huomata, että valittu laadun määritelmä on kuitenkin lopulta-
kin arvosidonnainen; se, mitä piirteitä laadun määritelmässä nostetaan esiin, on 
tutkijan arvovalinta, niiden piirteiden valinta, joita tutkija pitää tärkeänä. 

Deduktion muoto on karkeasti esitettynä seuraavanlainen: 
 
• Premissi 1: Julkisissa organisaatioissa on omia erityispiirteitään, jotka 

vaikuttavat siihen, miten niiden tuottamien palvelujen laatu määritellään. 
• Premissi 2: Julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laadussa 

ovat oleellisia tietyt ominaisuudet, esim. ominaisuudet a, b ja c. 
• Johtopäätös: Perustelluin arvioinnin lähestymistapa: Edellä mainittujen 

palvelujen laadun arvioimisessa edellä mainitut ominaisuudet a, b ja c 
vaikuttavat siten, että perustelluin arvioinnin lähestymistapa arvioitaessa 
julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laatua on d. 

 
Edellä kuvatusta voidaan helposti havaita, että julkisten organisaatioiden eri-

tyispiirteiden hahmottaminen ja erityispiirteiden perusteella valittu palvelujen 
laadun määritelmä ratkaisevat sen, mikä arvioinnin lähestymistapa on perustel-
luin valinta. Lisäksi siitä voidaan havaita se, että jos laadun määritelmässä nos-
tettaisiinkin esiin jotkut muut piirteet kuin a, b ja c, voitaisiin päätyä kokonaan 
toisenlaiseen arvioinnin lähestymistapaan. Tämän vuoksi julkisten organisaatioi-
den erityispiirteiden hahmottaminen samoin kuin palvelun ja laadun käsitteiden 
määrittely julkisen hallinnon toimintaympäristössä ovat tutkimuksen kannalta 
kriittisimpiä työvaiheita. 

Yrityksen taloustieteessä on Kari Neilimon ja Juha Näsin mukaan (1980, 28–
35) eroteltu erilaisia tutkimusotteita: niitä ovat käsiteanalyyttinen tutkimusote, 
nomoteettinen tutkimusote, päätöksentekometodologinen tutkimusote ja toimin-
ta-analyyttinen tutkimusote. Tämän tutkimuksen metodivalinnan ja tulosten luo-
tettavuuden arvioinnin kannalta yhtymäkohtia on edellä mainituista päätöksente-
kometodologiseen tutkimusotteeseen, jolle on ominaista erilaisten mallien muo-
dostaminen. Päätöksentekometodologiselle tutkimusotteelle on leimallista mm., 
että tieteellinen ideaali mukailee matematiikkaa ja logiikkaa, tehtävänä on sellai-
sen metodin osoittaminen, joka ratkaisee tietyn ongelman, eteneminen noudatte-
lee aksiomaattista periaatetta ja koettelu on lähinnä todistavaa. Päätöksentekome-
todologisissa tutkimuksissa ei tähdätä empiriapohjaisiin yleisiin lainomaisuuk-
siin, vaan reaalimaailman sovellutukset ovat lähinnä todiste kehitetyn metodin 
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onnistumisesta tietyssä tilanteessa. Päätöksentekometodologisen tutkimusotteen 
avulla syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäväksi päätöksenteossa. Empiiri-
nen materiaali ei ole tässä tutkimusotteessa yleensä korostuneessa asemassa vaan 
lähinnä sovellusesimerkin muodossa. Tiedon muodostuksen lähteensä on ensisi-
jaisesti päättely eikä kokemus tai aistihavainto. 

Kari Lukan (2006, 123–124) mukaan konstruktivistinen tutkimusote on lisä 
Neilimon ja Näsin (1980) esittämille neljälle em. tutkimusotteelle. Sekä kon-
struktivistiseen että päätöksentekometodologiseen tutkimusotteeseen kuuluvat 
Lukan mukaan käsiteanalyysi, teoreettinen analyysi ja päättely. Lisäksi päätök-
sentekometodologiselle tutkimusotteelle – erotukseksi konstruktivistisesta tutki-
musotteesta – on ominaista myös se, että päätöksentekometodologiseen tutki-
musotteeseen ei sisälly yritystä testata konstruktion käytännön toimivuutta. Tässä 
suhteessa päätöksentekometodologinen tutkimusote poikkeaa konstruktivistisesta 
tutkimusotteesta, jolle on ominaista nimenomaan testata rakennetun konstruktion 
toimivuutta käytännössä. 

Päätöksentekometodologisen tutkimusotteen luonteen mukaisesti tutkimuk-
sen case-aineisto, koulunkäyntiavustajien työn ohjaus ja tuki, on sovel-
lusesimerkkinä, eikä mallin toimivuutta testata käytännössä. 

 
Tutkimuksen työvaiheet edellä sanotun kannalta katsoen ovat seuraavat: 
1. Määritellään julkisen hallinnon ja moniportaisen organisaation erityispiir-

teet (luku 5). 
2. Määritellään ”palvelun” ja ”laadun” käsitteet tässä tutkimuksessa, perus-

tellaan valinta ja istutetaan käsitteet julkisen hallinnon toimintaympäris-
töön (luku 6). 

3. Tarkastellaan arviointien lisääntymisen taustaa ja tarkoitusta julkisissa 
organisaatioissa sekä määritellään tutkimuksessa käytettävä ”arvioinnin” 
käsite (luku 7), tarkastellaan erilaisia arvioinnin lähestymistapoja ja esite-
tään perusteltu valinta julkisen moniportaisen organisaation toiminnan 
arvioimiseen sopivasta lähestymistavasta tutkimuksesta (luku 8). 

4. Muodostetaan arviointikehikko kohdissa 1–3 tehtyjen valintojen perus-
teella (luku 9). 

5. Sovelletaan kohtaa 4 case-aineistoon (luku 9). 
6. Esitetään johtopäätökset arviointikehikon sovellettavuudesta monipor-

taisten julkisten organisaatioiden toimintaan yleensä (luku 10). 
 
Toisenlainen tapa muodostaa arviointikehikko olisi edetä yksittäistapauksesta 

yleisempään johtopäätökseen, tässä tapauksessa rakentaa arviointikehikkoa yk-
sittäisestä moniportaisesta organisaatiosta, esim. Helsingin kaupungin opetusvi-
rastosta, käsin. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävän kannalta katsottuna tällai-
nen lähestymistapa olisi ollut ongelmallinen, koska tavoitteena oli rakentaa ylei-
nen, moniportaisten organisaatioiden ylempien organisaatiotasojen arviointiin 
tarkoitettu arviointikehikko. Tutkija pitää luontevana, että arviointikehikon ”ra-
kennusosia” haetaan yleisistä moniportaisten julkisten organisaatioiden sekä jul-
kiseen hallintoon istutettujen palvelun ja laadun käsitteiden yleisistä ominaisuuk-
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sista eikä edetä yksittäisestä yleiseen. Tutkijan käsityksen mukaan ongelmallista 
etenemisessä tapauskohtaisesta aineistosta yleiseen on yleistettävyys. Toisaalta 
lähdettäessä liikkeelle yleisistä julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen 
laadun piirteistä kadotetaan samalla erilaisten julkisten organisaatioiden omia 
erityispiirteitä. Ilmiö on samankaltainen kuin käsitteissä, joiden ala eli ekstensio 
on laaja. Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (2000a, 335) toteaa, että mitä suurempi 
käsitteen ala on, sitä vähemmän yhteisiä ominaisuuksia alaan kuuluvilla olioilla 
on. Tutkimustulosten yleistettävyyttä tarkastellaan alaluvussa 10.3. 

Esimerkkinä vaihtoehtoisesta tavasta muodostaa malli voidaan tarkastella 
Pirkko Turjanmaan (2005) tapaa kehittää malli laadun oppimisesta pienissä yri-
tyksissä. Siinä oppimisen malli muodostettiin teoreettisen kirjallisuuden avulla, 
mallia sovellettiin tapaustutkimuksiin kehittäen sitä samalla kokemusten pohjalta 
ja lopuksi vielä kysyttiin yritysjohtajien ja henkilöstön näkemyksiä tutkimusten 
tuloksista. Tutkimuksessa yhdistettiin aineistolähtöisyys, analyyttinen induktio ja 
teorialähtöisyys. Turjanmaa (2005, 158) toteaa, että hänen tutkimuksensa meto-
dologinen lähestymistapa oli laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin kol-
messa pienessä yrityksessä, ja että tieteenfilosofiselta lähtökohdaltaan tutkimus 
paikantui hermeneutiikkaan, joten tuloksena syntynyt malli on tulkinta teoreetti-
sen viitekehyksen ja empiirisen aineiston vuoropuhelusta. Tutkimuksen näkö-
kulmana ovat sekä yksilölähtöisen että sosiaaliseen konstruktivismin käsitys op-
pimisen ja toiminnan välisestä yhteydestä (Turjanmaa 2005, 57). Turjanmaa 
(2005, 162-163) tarkastelee mallin yleistettävyyttä ja toteaa siitä mm., että tutki-
mustulosten käyttökelpoisuus toisessa ympäristössä on rajoitettua, koska sosiaa-
linen todellisuus on monimuotoinen. Turjanmaa itse katsoo, että hänen muodos-
tamansa malli laadun oppimisesta pienissä yrityksissä on siirrettävissä, jos ote-
taan huomioon tutkittujen tapausten tilanne ja sosiaalisen todellisuuden moni-
muotoisuus. 

Pertti Alasuutari (2001, 237) toteaa, että yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ottamaan kohteeksi ilmiö, jonka suhteen 
yleistäminen ei ole ongelma. Olennaista on pyrkimys selittää ilmiö ja tehdä se 
ymmärrettäväksi. Sen olemassaolon paljastaminen tai todistaminen ei hänen mu-
kaansa ole yleensä tarpeen. Ilkka Niiniluoto (1983, 48-49) toteaa, että induktiota 
menetelmänä on luontevaa yleensä soveltaa erityisiin tutkimusongelmiin ottaen 
huomioon tilanteen aiheuttamat rajoitukset tai sen sallimat oletukset. Induktiossa 
tulee olla valmis ottamaan huomioon tilannekohtaisia pragmaattisia tekijöitä ja 
että induktion oikeuttaminen on ”lokaalinen” asia, ts. induktion pätevyyden pre-
suppositiot ovat kontekstuaalisia. 

4.3 Tutkimuksen ja sen metodien luonnehdintaa 

Jyrki Hilpelä (2006, 191) katsoo, että tiedonhankintamenetelmän valinnan rat-
kaisevat tutkimusongelma, tutkimuksen tiedonintressi sekä tutkimuskohteen ra-
kennetta koskevat oletukset. Nämä riippuvat toisistaan. Rakennetta koskevat 
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oletukset koskevat tutkijan käsitystä siitä, mistä osista kohde muodostuu. Myös 
tutkijan arvot määrittävät kohdetta. Arvot tekevät hänen mukaansa tutkijan sensi-
tiiviseksi tietyille piirteille ja sokeaksi toisille. Koska kohde yleensä on moniker-
roksinen, useat eri menetelmät tulevat samanaikaisesti kysymykseen. 

Ilkka Niiniluoto (1980, 26) erottaa toisistaan kuvailevan, deskriptiivisen tut-
kimusongelman, jossa pyritään kuvaamaan jonkin ”systeemin” nykyistä tilaa tai 
historiaa, ja generalisoivan tutkimusongelman, jossa pyritään kartoittamaan jota-
kin ”systeemiä” koskevia säännönmukaisuuksia, jotta voitaisiin tehdä luotettavia 
ennustuksia ja löydettäisiin tai parannettaisiin annettuun tavoitteeseen johtavia 
keinoja. Vaikka Niiniluodon esimerkit näistä tutkimusongelmista ovat toiminnan 
ennakointiin ja kuvaamiseen liittyviä, voidaan tämän tutkimuksen tutkimuson-
gelmaa luonnehtia generalisoivaksi. Näin siksi, että tutkimuksen pyrkimyksenä 
on muodostaa perusteltu arviointikehikko moniportaisen organisaation nk. suori-
tusporrasta ylemmän tai ylempien organisaatiotasojen toiminnan arvioimiseksi. 

Ilkka Niiniluoto (1980, 69–73) toteaa, että Jürgen Habermasin mukaan luon-
nontiedettä ja eräitä systemaattisia yhteiskuntatieteitä (kansantaloustiede, sosio-
logia ja valtio-oppi) hallitsee tekninen tiedonintressi. Näille tieteille on ominaista 
kontrollin mahdollistava ennustaminen.  Risto Rinne, Joel Kivirauma ja Erno 
Lehtinen (2004, 43–46) toteavat, että kasvatustiedettä on harjoitettu kaikkien 
kolmen tiedonintressin, teknisen, emansipatorisen ja hermeneuttisen tiedonin-
tressin näkökulmasta. 1970-luvulta lähtien kasvatustieteessä on heidän mukaansa 
siirrytty teknisen tiedonintressin ylivallasta kohti hermeneuttisen tiedonintressin 
ylivaltaa. 

David Held (1980, 306) on kuvannut teknistä tiedonintressiä mm. seuraavas-
ti: 

”The interest in technically useful knowledge and the rationality which it em-
bodies are values implicit in science – although they are frequently not recog-
nized as such. Positivists especially do not regard them as values which need to 
be defended; for they identify rationality with purposive rational procedures. The 
methods which positivism considers scientific and therefore rational are those 
which allow for the gathering of knowledge useful for prediction and feedback-
control operations. Theoretical knowledge and questions of scientific inquiry 
are, as a result, made co-extensive with technically useful knowledge. Questions 
of practical reason are ruled out of the range of science and beyond rational in-
vestigation. Practical questions become the province of the private individual 
and in the final analysis can be justified only by reference to a decision or a 
commitment of belief or faith.” 

 
Tekniseen tiedonintressiin kuuluu siis Heldin mukaan mm. pyrkimys tuottaa 

tietoa, joka palvelee ennustamisen ja kontrolloinnin päämääriä. Tämän tutkimuk-
sen tiedonintressi on tekninen tiedonintressi, halu muodostaa perusteltu arvioin-
tikehikko moniportaisen julkisen organisaation ylempien organisaatiotasojen 
tuottaman palvelun laadun arviointiin. 

Tutkimuksen tuloksena syntyy arviointikehikko. Arviointikehikko on luon-
teeltaan malli. Ilkka Niiniluoto (1980, 192–208) toteaa, että jotakin ilmiötä tai 
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systeemiä koskevien oletusten joukkoa kutsutaan usein malliksi, erityisesti sil-
loin, kun nämä oletukset tai kuviot ovat tietoisesti idealisoituja ja yksinkertaistet-
tuja ja kiinnittävät huomion vain joihinkin ko. ilmiön tai systeemin piirteisiin. 
Malli on, kuten teoriakin, lausejoukko, mutta sen status ja päämäärät ovat vaati-
mattomampia kuin teorialla. Mallin lauseet tiedetään yleensä epätosiksi, epätar-
koiksi ja rajoitetusti sovellettaviksi. Malli voi olla myös havainnollinen kuva 
jostakin ilmiöstä tai objektista. Niiniluoto viittaa P. Achinsteinin (1968) mallien 
luokitteluun ja toteaa, että mallit voidaan luokitella esittäviin malleihin (esim. 
insinöörien prototyypit), teoreettisiin malleihin, jotka ovat kokoelma oletuksia 
jostakin objektista tai systeemistä, mutta joiden ajatellaan kuvaavan ainakin jos-
sain määrin oikein kohdettaan sekä imaginaarisiin malleihin, jotka eivät niiden 
esittäjän mielestä ole edes likimäärin tosia tai uskottavia. Teoreettisten mallien ja 
teorioiden välillä on Niiniluodon mukaan aste-ero. Mallit voivat toimia askeleina 
kohti yleisempiä ja todellisuutta tarkemmin kuvaavia teorioita. 

Mallien avulla voidaan päästä kokonaisuuksien hahmottamiseen, osien kes-
kinäisten suhteiden määrittelyyn ja päätelmiin myös niistä kokonaisuuden raken-
neosista, joista ei ole vielä empiiristä tietoa. Mallien todentaminen ei useinkaan 
ole helppoa, koska malleissa käytettävien käsitteiden merkityssisällöstä ei ole 
aina empiriatietoa. Malleja konstruoidaan ajatuksen keinoin. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2001, 134–136.) 

Arviointikehikkoa voidaan pitää teoreettisena mallina. Siihen on koottu jouk-
ko oletuksia moniportaisen julkisen organisaation ylemmän organisaatiotason 
toiminnan arvioinnista. Oletukset perustuvat arviointikehikon muodostamisessa 
oleellisten käsitteiden analyysiin. 
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Tutkimuksen tapaa johtaa malli käsitteistä deduktiivisella päättelyllä ja teoreettisen 

mallin suhdetta reaalimaailmaan ja tapaa johtaa malli käsitteistä voidaan kuvata seuraa-

vanlaisen kuvion avulla (mukailtu teoksen Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 133 

kuviota teorian ja empirian välisestä suhteesta hypoteettis-deduktiivisessa menetelmäs-

sä). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 1 Teoreettisen mallin suhde empiiriseen todellisuuteen 

 
Tutkimuksen avainkäsitteet, erityisesti julkisen hallinnon toimintaympäris-

töön sovelletut palvelun ja laadun sekä moniportaisen organisaation käsitteet, 
johdetaan siis empiriasta, tosiasioista. Käsitteistä puolestaan johdetaan deduktii-
visen päättelyn ja päätöksentekometodologisen tutkimusotteen keinoin arviointi-
kehikko, joka on luonteeltaan malli. Malli on tarkoitettu arvioinnin apuvälineek-
si. Se muokkaa siten reaalimaailmaa silloin, kun todellisuutta pyritään muutta-
maan arviointikehikon avulla saatujen arviointitulosten pohjalta. Malli myös 
testaa reaalimaailmaa siten, että malliin sisältyvät oletukset (esim. palvelun laa-
tua koskevien tavoitteiden vajavaisuudesta) tulevat todennetuiksi tai osoittautu-
vat puutteellisiksi arviointikehikkoa sovellettaessa. 

Reijo Raivola (1985, 52–54) toteaa, että erilaisten tutkimusten lähestymista-
pojen luokitteluperusteita ovat tiedon käyttötarkoitus, tieteenfilosofinen sitoutu-
minen ja suuntautuminen yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen tai päinvastoin 
pysyvien mallien tunnistamiseen. Filosofisiin perusolettamuksiin kuuluu I. Mit-
roffin ja R. Masonin (1982) mukaan suhtautuminen seuraaviin peruskysymyk-
siin: 
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1. Millaista tietoa tutkija tai poliitikko käyttää ratkaisujensa tietoperustana: 
konkreettisista ilmiöistä ja niiden ominaisuuksista ulkoisesti tuotettua 
(empirismi) vai sisäisesti työstetylle mielikuvalle ilmiön olemuksesta pe-
rustuvaa (idealismi)? 

2. Missä määrin analyysissä käytetään muodollista logiikkaa? Jos muodol-
lista logiikka käytetään vahvasti, voimakas sitoutuminen siihen edustaa 
rationalistista lähestymistapaa. Sen vastakohtana on eksistentialismi, jon-
ka mukaan todellisuus on olemassa ja tunnistettavissa vain inhimillisen 
vuorovaikutusprosessin välityksellä. 

3. Keskitytäänkö ilmiöihin mikro- vai makrotasolla (fenomenologia vs. jär-
jestelmäajattelu)? 

4. Perustuuko analyysi konkreettiseen, subjektiiviseen ja ongelmakeskei-
seen ajattelutapaan (sosiaalisen toiminnan teoriat) vai abstraktiseen, ob-
jektiiviseen ja teoreettiseen loogiseen empirismiin? 

 
Raivola yhdistää näihin kysymyksiin R. Quinnin ja R. Hallin (1984) esittämät 

neljä seuraavaa metodisia valintoja koskevaa näkökulmaa: 
 
1. Tiedon tuottaja voi pyrkiä spontaaniin ja idiograafiseen inhimillisen toi-

minnan kuvaamiseen tai nomoteettisten lakien ja yleistysten tuottami-
seen. 

2. Pyrkimyksenä voi olla merkitysten analyysi, yhteisymmärryksen saavut-
taminen siitä, miten ihmiset tulkitsevat yleensä sosiaalista ja fyysistä ym-
päristöään. Vastakohtana sille on funktioanalyysi, joka on kohdistettu jär-
jestelmien ja instituutioiden tehtävien ja tarkoitusten selvittämiseen. 

3. Tutkimuskohde voidaan nähdä ajasta riippumattomana staattisena ilmiö-
nä tai dynaamisena, muuttuvana ja tarkkailuun reagoivana kohteena. 

4. Tieto voi olla kuvailevaa ja ajan ilmiöiden ristiriitoja heijastavaa tai oh-
jeellista normatiivista kehittämistä. 
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Raivola havainnollistaa edellä sanottua seuraavanlaisen kuvion avulla (1985, 53): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 2 Tieteenfilosofinen sitoutuminen ja tiedon käyttötarkoitus (Raivola 1985, 33) 

 
 
Tämän tutkimuksen lähestymistapaa voidaan luonnehtia tutkittavaa ilmiötä 

makrotasolla lähestyväksi, järjestelmäajattelua edustavaksi lähestymistavaksi, 
jossa pyritään luomaan yleistyksiä tutkimuskohteen arvioinnin lähestymistavak-
si. Kyse on myös osin ajasta riippumattomasta staattisesta ilmiöstä. Arviointike-
hikko kuitenkin muuttuu, jos sen perustana oleva todellisuus, esim. julkisen hal-
linnon ominaispiirteet tai muut premisseihin vaikuttavat tekijät, muuttuvat. Arvi-
ointikehikkoa koskevat päätelmät pyritään muodostamaan johtamalla päätelmät 
loogisesti avainkäsitteiden julkisen hallinnon toimintaympäristön sovellutuksista. 

 
 
 
 
 

YKSITTÄISTEN ONGELMIEN RATKAISU

PYSYVIEN MALLIEN TUNNISTAMINEN

K
O

N
K

R
E

E
T

T
IS

T
E

N
 P

R
O

S
E

S
S

IE
N

 Y
M

M
Ä

R
T

Ä
M

IN
E

N

T
O

IM
IN

T
A

S
T

R
A

T
E

G
IO

ID
E

N
 LU

O
M

IN
E

N

EKSISTENTIALISMI SOSIAALISEN TOIMINNAN TEORIAT IDEALISMI

idiograafinen dynaaminen

merkitykset ohjeellinen (ought to)

FENOME-
NOLOGIA

SYSTEEMI-
ANALYYSI

kuvaileva (is)
funktiot

staattinen nomoteettinen

EMPIRISMI LOOGINEN EMPIRISMI RATIONALISMI

YKSITTÄISTEN ONGELMIEN RATKAISU

PYSYVIEN MALLIEN TUNNISTAMINEN

K
O

N
K

R
E

E
T

T
IS

T
E

N
 P

R
O

S
E

S
S

IE
N

 Y
M

M
Ä

R
T

Ä
M

IN
E

N

T
O

IM
IN

T
A

S
T

R
A

T
E

G
IO

ID
E

N
 LU

O
M

IN
E

N

EKSISTENTIALISMI SOSIAALISEN TOIMINNAN TEORIAT IDEALISMI

idiograafinen dynaaminen

merkitykset ohjeellinen (ought to)

FENOME-
NOLOGIA

SYSTEEMI-
ANALYYSI

kuvaileva (is)
funktiot

staattinen nomoteettinen

EMPIRISMI LOOGINEN EMPIRISMI RATIONALISMI



 
50 
 
 

Seuraavassa taulukossa luonnehditaan arviointikehikon muodostamisen osalta tut-

kimusprosessin keskeisiä vaiheita: tutkimusongelman asettamista, aineiston keräämistä, 

kuvaamista ja analysointia, johtopäätösten tekoa sekä arviointikehikon soveltamista. 

 

Taulukko 2 Tutkimusprosessin keskeisten vaiheiden luonnehdintaa 

 Tutkimusprosessin vaihe Vaiheen luonnehdinta 
 
Tutkimusongelman aset- 
taminen 

Tarkoitus vastata kysymyk-
seen, millä tavalla julkisissa 
organisaatioissa on perus-
teltua arvioida palveluja 
tuottavien ylempien organi-
saatioportaiden toimintaa 
laadukkaiden palvelujen 
tuottamisessa. 

 
Generalisoiva tutkimus-
asetelma. Lopputulokse-
na syntyy arviointikehik-
ko, joka on luonteeltaan 
teoreettinen malli. 

Aineiston kerääminen, 
kuvaaminen ja analyysi 

Avainkäsitteiden (julki-
sen hallinnon kontekstiin 
sovellettujen palvelun, 
laadun, moniportaisen 
organisaation sekä arvi-
oinnin käsitteiden) sisäl-
töä koskevien tieteellis-
ten kirjoitusten kokoami-
nen, systematisointi ja 
analysointi. 

Avainkäsitteiden osalta 
käsiteanalyysi. 

Johtopäätösten teko Johtopäätösten tekemi-
nen arviointikehikon 
muodostamiseksi avain-
käsitteiden ominaispiir-
teiden perusteella.  

Deduktiivinen päättely ja 
päätöksentekometodolo-
ginen tutkimusote. 

 

Soveltaminen Vastaaminen kysymyk-
seen, millä tavalla arvi-
ointikehikon mukaisesti 
on perusteltua arvioida 
opetusviraston hallinnon 
harjoittamaa koulun-
käyntiavustajien työn 
ohjausta ja tukea. 

Arviointikehikkoa sovel-
letaan case-aineistoon 
toteuttamatta kuitenkaan 
arviointia käytännössä. 
Arviointikehikon toimi-
vuutta käytännössä ei 
tutkimuksessa päätöksen-
tekometodologisen tut-
kimusotteen mukaisesti 
testata. 

 
 
Michael Quinn Patton (2002, 213–227) on luokitellut tutkimukset niiden tar-

koituksen mukaan perustutkimukseksi, soveltavaksi tutkimukseksi, summatiivi-
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seksi arvioinniksi, formatiiviseksi arvioinniksi sekä toimintatutkimukseksi. So-
veltavalle tutkimukselle on tyypillistä perustutkimukseen verrattuna suurempi 
suuntautuneisuus ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien ongelmien ymmärtämiseen. 
Tällaisen tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä toisin kuin perustutkimuksen 
tulokset selvästi rajatussa kontekstissa, vaikka tulosten yleistettävyys voikin olla 
suuri. Tällaista tutkimusta arvioidaan Pattonin mukaan kuten perustutkimusta 
tutkimuksen tekemisen periaatteiden tiukan noudattamisen perusteella. Lisäksi 
sitä arvioidaan ao. ongelman ongelmanratkaisua koskevan teoreettisen oivalluk-
sen perusteella. 

Soveltavalle tutkimukselle yleensäkin on tyypillistä se, että tutkimustulosten 
odotetaan palvelevan jotain käytännön elämän päämäärää. Vaikka perustutki-
mukseltakin odotetaan käytännön elämän päämäärien palvelemista, odotukset 
käytännön elämän palvelemiseen ovat vähäisemmät kuin perustutkimuksessa. 
(Rolin, Kakkuri-Knuuttila & Henttonen 2006, 7–8.) 

Tämä tutkimus kuuluu edellä esitellyssä luokittelussa soveltavan tutkimuksen 
kategoriaan. Tutkimuksen tiedonintressi on arviointikehikon muodostamisen 
osalta tekninen tiedonintressi. Alaluvussa 8.2. palataan vielä tiedonintressin ky-
symykseen. 
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5. Julkisen hallinnon erityispiirteet 

5.1 Julkisen hallinnon yleisiä ominaisuuksia 

Julkisella hallinnolla on monia omia erityispiirteitään, jotka vaikuttavat oleelli-
sesti siihen, miten julkisten organisaatioiden tuottamia palveluja on tarkoituk-
senmukaista arvioida. Kun yksityiseltä sektorilta peräisin olevaa laatuajattelua 
sovelletaan julkisen hallinnon toimintaympäristöön, nämä erityispiirteet pitää 
huomioida.  

Julkisten organisaatioiden erityispiirteitä on tarkastellut esim. Markku Kivi-
niemi (1989, 9). Hänen mukaansa julkinen sektori eroaa yksityisestä sektorista 
mm. seuraavasti: 

 
1. Toimintaa ohjaavat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet. 
2. Toiminta on säädössidonnaista. 
3. Toiminta on budjettisidonnaista. 
4. Organisaatiorakenne on usein moniportainen, koska julkiset palvelut ovat 

valtakunnallisesti ohjattuja. 
5. Julkisten palvelujen hallintoa ja ohjausta hoidetaan useilla eri hallin-

nonaloilla, minkä vuoksi palvelurakenteet ovat lohkoutuneet ja erikoistu-
neet sekä valtion että kuntien sisällä. 

 
Seuraavassa esityksessä tarkastellaan kutakin em. piirrettä erikseen julkisen 

toiminnan arvioinnin näkökulmasta. 
Yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ovat edustuksellisen demokratian kautta 

muodostetut kannanotot siitä, miten tietyt yhteiset asiat tulisi hoitaa. Usein nämä 
päätökset puetaan normin, lain tai sitä alemman tasoisen sääntelyn muotoon. 
Näissä päätöksissä otetaan kantaa mm. siihen, kuka palvelun saa ja millä ehdoilla 
sekä siihen, millainen palvelu on ydinsisällöltään. 

Edellä mainitusta ominaisuudesta seuraa myös se, että julkisen organisaation 
toiminnassa ovat keskeisiä yhteisölliset tavoitteet ja näkökulmat: toiminta ohjau-
tuu pitkälti joko koko yhteiskunnan tai tietyn yhteisön tai väestöryhmän tarpeista 
käsin. Yhteisöllinen näkökulma on mukana kaikessa julkisen hallinnon toimin-
nassa, olipa kyse millaisista julkisen hallinnon tehtävistä tahansa. On siis syytä 
huomata, että yhteisöllinen näkökulma on mukana myös ns. hyvinvointipalve-
luissa, kuten opetustoimessa. Julkisessa hallinnossa on kyse yhtenäisin perustein 
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suunnitellusta toiminnasta, joka kustannetaan pääosin yhteisin verovaroin ja joka 
on tarkoitettu niille henkilöille, jotka on määritelty tietyin yhteisin kriteerein. Jo 
tämä lähtökohta itsessään sulkee pois sen mahdollisuuden, että julkisessa hallin-
nossa voitaisiin toimia täysin asiakaslähtöisesti. Julkisten organisaatioiden tuot-
tamien palvelujen ja suoritteiden laatu on aina tiettyjen edustuksellisen demokra-
tian asettamien reunaehtojen puitteissa olevaa laatua. Laadun tavoitteita asete-
taan siten pikemminkin yhteisön kuin yksilön tarpeiden näkökulmasta. 

Julkisen sektorin yhteisöllisiin ominaisuuksiin kuuluu myös kansalaisten yh-
denvertaisen kohtelun periaate. Kansalaiset ovat perustuslain mukaan yhdenver-
taisia lain edessä myös asioidessaan hallinnossa. Tämä aiheuttaa jännitteen laatu-
työhön kuuluvan asiakaslähtöisen toiminnan periaatteen soveltamiseen julkisessa 
organisaatiossa ja vaikuttaa siten, että palvelujen laadulla on ensisijaisesti yhtei-
söllisiä tavoitteita. 

Se, että julkisten organisaatioiden toimintaa ohjaavat yhteiskuntapoliittiset 
tavoitteet ja sitä kautta yhteisöllinen näkökulma sekä se, että toiminta on säädös-
sidonnaista, vaikuttavat laadun kehittämiseen mm. siten, että laatutyön liikkuma-
tilaa on organisaation palveluajatukseen sisältyvissä kysymyksissä ”kenelle”, 
”mitä” ja ”miten” – lähinnä ”miten” -kysymyksiessä (esim. Christian Grönroos 
1987, 51, käyttää teknisen ja toiminnallisen laadun käsitettä ja toteaa, että julki-
sissa organisaatiossa liikkumatilaa on erityisesti toiminnalliseen laatuun, ”mi-
ten”-kysymykseen liittyvissä asioissa). Siten julkisten organisaatioiden laatu-
työssä voidaan vaikuttaa eniten palvelujen tuottamistapaan ja asiointiprosessiin 
eikä juurikaan siihen, mitä palveluja tarjotaan ja kenelle. Laatutyössä tämän asi-
an tiedostaminen on tärkeää, koska se rajoittaa oleellisesti laatutyön liikkumati-
laa. 

Toiminnan budjettisidonnaisuus tarkoittaa, että julkiset organisaatiot saavat 
varat käyttöönsä usein pääasiassa budjetin kautta. Palvelutoiminnassa nämä ta-
loudelliset reunaehdot rajoittavat palvelujen laadun ja määrän sääntelyä. 

Moniportaisessa organisaatiossa asiakkaan ääni saattaa hukkua matkalla eri 
organisaatioportaiden välillä. Lisäksi tämä ominaisuus hidastaa kaikkea kehittä-
mistä mm. siksi, että kehittämistyöstä tulee vakuuttaa useita organisaatiotasoja ja 
-tahoja. Moniportaisen organisaation ominaisuuksia tarkastellaan alaluvussa 5.3. 

Julkinen hallinto lohkoutuneisuus merkitsee kansalaisen kannalta asioinnin 
vaivalloisuuden lisääntymistä, koska eri julkisen hallinnon osat eivät välttämättä 
ole itse varmistaneet yhteistoiminnan sujuvuutta muiden osien kanssa (Kiviniemi 
1985, 58). Lohkoutumisen vaikutusta palvelujen käyttäjiin on Markku Kiviniemi 
(1985, 36) kuvannut seuraavasti: 

”Kansalaisten kannalta kysymys työstä, asumisesta, terveydestä jne. on ongel-
matapauksissa yhteen nivoutuva kokonaisuus. Hallinnon rakenteet eivät kuiten-
kaan suosi ihmisen käsittämistä kokonaisuutena, vaan kansalainen ongelmineen 
tulee viipaloitua erillisinä toimiville hallinnonaloille tai eri virastoihin. Tämän-
kaltainen voimakas lohkoutuminen saattaa heikentää palveluiden vaikuttavuutta 
ja aiheuttaa kansalaisille kohtuutonta kuormitusta.” 
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Juha Vartola (2005, 100–101) kuvaa julkisen hallinnon byrokratialuonnetta ja 
siihen liittyvää sektoroitunutta toimintamallia ihmisten näkökulmasta katsottuna 
mm. seuraavasti: 

”Ihmisten ongelmat kelpaavat ongelmiksi vain, jos ne ovat muodoltaan ja tyylil-
tään byrokratian toimintaohjeiden mukaiset, ja jos ne ”virallisesti” on hyväksytty 
ongelmiksi. Paikallistasoilta puuttuvan toimivallan lisäksi byrokraattiset raken-
teet johtavat virkamiehet orientoitumaan määrätyillä tavoilla. Tällaisia ovat tai-
pumus nähdä ihmisten ongelmat toimivaltarajojen mukaisesti, taipumus epäluot-
tamukseen sekä keinovalikoiman rajallisuuden ainakin osittain aiheuttama tai-
pumus hillitä, estää ja rajoittaa tilanteissa, joihin ongelmaa ratkaisevia keinoja ei 
ole käytettävissä.” (lainausmerkit kirjoittajan, LO:n huom.) 

 
Julkisen hallinnon toimintaa kehittävien piirissä sektoroitunut toimintatapa ja 

organisaatiorakenne on tiedostettu ongelmana. Esim. keskustelualoitteessa Kohti 
julkisten palvelujen yhteistä arviointia (2001, 24) tuodaan esiin tarve kehittää ja 
arvioida julkisen hallinnon toimintaa laajemmin kuin yhden organisaation näkö-
kulmasta. 

Julkisten organisaatioiden ja yksityisten yritysten välisiä eroja ovat tarkastel-
leet myös mm. Christopher Pollitt ja Stephen Harrison (1994, 1–11). Näitä eroja 
ovat mm. seuraavat: 

 
1. Julkiset organisaatiot ovat toimistaan vastuussa poliittisille päätöksente-

kijöille. 
 
Tällä kirjoittajat tarkoittavat, että julkisten organisaatioiden toimintaan hei-

jastuu se, että poliitikot toimivat tiedotusvälineiden valokeilan alla pyrkien jat-
kuvasti seuraamaan yleisen mielipiteen kehitystä ja kilpaillen suosiostaan äänes-
täjien keskuudessa. Siksi he ilmaisevat julkisia palveluja koskevat tavoitteensa 
usein suhteellisen ylimalkaisesti ja muuttavat kannanottojaan usein. Tässä suh-
teessa poliittinen vastuunalaisuus eroaa hallinnollisesta vastuunalaisuudesta. 
Johdon tavoitteiden kriteereinä ovat usein taloudellisuus (panosten minimointi), 
tehokkuus (panoksen ja tuotoksen välinen suhde) ja vaikuttavuus (tuotosten suh-
de tavoitteisiin). 

 
2. Palvelua koskevat tavoitteet ja etusijajärjestykset ovat usein sekä epä-

tarkkoja että vailla yksimielistä hyväksyntää. 
 
Poliittiset päätöksentekijät kokevat usein vaikeaksi ilmaista kovin tarkasti 

toimintaa koskevia tavoitteitaan, mikä johtuu usein siitä, että poliitikot kilpaile-
vat kansalaisten suosiosta. Kovin tarkkojen tavoitteiden ilmaiseminen saattaa 
johtaa kannatuksen laskuun, mikäli tavoitteet eivät ole jonkin kansalaisryhmän 
edun mukaisia. Politiikoille on usein edullista kannattaa lähes kaikkia kehittä-
misehdotuksia – kunhan heidän ei tarvitse ilmaista kovin tarkasti, miten kehittä-
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misehdotukset pannaan toimeen. Sama asetelma koskee myös ylimpiä virkamie-
hiä. 

 
3. Se verkosto, jossa organisaatio työskentelee, on monitahoinen. 
 
Julkisten organisaatioiden toimintaympäristö on monimutkaisempi kuin yksi-

tyisten yritysten. Verkoston eri tahoilla on usein keskenään ristiriitaisia tavoittei-
ta, mikä aiheuttaa sen, että julkisten organisaatioiden johdolla on oltava erityisiä 
taitoja selviytyäkseen yhteistyöstä näiden tahojen kanssa. 

 
4. Organisaation ympäristöstä puuttuvat kilpailijat, tai niitä on vain harvoja. 
 
Vaikka useat julkiset organisaatiot toimivatkin nykyään kilpailuympäristössä, 

tämä ei koske kaikkia organisaatioita. Kilpailua voidaan myös luoda esim. aset-
tamalla poliisin ja vankilan kaltaisille organisaatioille suoritemittareita, joita ver-
rataan muiden vastaavanlaisten organisaatioiden suoritemittareihin. Sekä julkisen 
hallinnon sisällä että julkisten ja yksityisten organisaatioiden välillä on myös 
muita tapoja organisoida kilpailua. Usein tämä vaatii yhteistyötä eri viranomais-
ten kesken. Toisaalta julkiset organisaatiot eivät voi erikoistua, ja ne joutuvat 
tuottamaan palvelunsa rajoitetun budjetin varassa, mikä johtaa palvelun laadun 
keskinkertaisuuteen. [Todettakoon, että Gerry Johnsonin ja Kevan Scholesin 
mukaan (2002, 29) julkisella sektorilla kilpailu tarkoittaa yleensä kilpailua re-
sursseista poliittisella areenalla ja hyvälaatuisilla tuotoksilla kilpailemista.] 

 
5. Se, että palvelujen käyttö lisääntyy, ei välttämättä kasvata organisaation 

tuloja tai jos kasvattaa, vain marginaalisesti. 
 
Kaikkia julkisia palveluja ei ole maksullistettu, ja useat maksut ovat vain osa 

palvelun tuottamiseen liittyvistä kuluista. Kysynnän kasvu ei siis välttämättä 
lisää organisaation tuloja, ja usein julkisten organisaatioiden on pakko säädellä 
kysyntää esim. rajaamalla palvelujen kohderyhmää, jotta ne selviytyisivät ky-
synnästä. 

6. Julkisten organisaatioiden palvelu on usein luonteeltaan jotain muuta 
kuin ostamista tai myymistä, kuten yksityisissä yrityksissä. Julkisen or-
ganisaation tuottamaa palvelua voi usein olla vaikeaa standardisoida. 
Myös palvelun vaikuttavuutta voi olla vaikea mitata: näin on esim. ope-
tuksessa ja terveydenhoidossa. 

 
Julkisille palveluille on usein ominaista se, että niiden tulee vastata käyttäji-

ensä tarpeita eikä niitä voida siksi standardoida kovin tarkkaan etukäteen. Niiden 
toiminnan vaikutusten mittaaminen on usein vaikeaa. Palvelujen käyttäjillä on 
kuluttajaroolin lisäksi myös kansalaisen rooli, johon kytkeytyvät sellaiset peri-
aatteet kuin edustuksellisuus, osallistuminen ja tasa-arvo, joilla ei ole vastineita 
yritysmaailmassa. 
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7. Professionaalisten ryhmien olemassaolo julkisten palvelujen tuottajina on 
erityispiirre julkisissa organisaatioissa. Näiden ryhmien toiminnalle on 
ominaista itsenäisyys suhteessa linjahallintoon ja toiminnan ohjautumi-
nen organisaation ulkopuolelta ammattieettisten sääntöjen välityksellä. 

 
Julkisissa organisaatioissa on professionaalisilla ammattiryhmillä vahva ase-

ma verrattuna yksityisen sektorin ammattiryhmiin. Professionaalisten ammatti-
ryhmien toiminnan itsenäisyys suhteessa linjahallintoon pakottaa organisaation 
johdon taivuttelemaan professionaaliset ryhmät toimimaan organisaation yleisten 
tavoitteiden mukaan. 

 
8. Säädösympäristön olemassaolo. 
 
Useimpia julkisia palveluja sitoo lainsäädäntö. Julkinen hallinto voi olla sää-

dösten perusteella esim. velvollinen tarjoamaan palvelua siten, että sen tuottami-
nen on epätaloudellista. Tehtävät määräytyvät yleensä lainsäädännöstä käsin, 
eivätkä ne ole julkisten organisaatioiden itsensä päätettävissä. 

Edellä kuvattujen piirteiden merkitys ei Pollittin ja Harrisonin mukaan ole 
sama kaikille julkisille organisaatioille, ja markkinaohjauksen yleistyttyä monet 
piirteet ovatkin muuttuneet tai muuttumassa. Pollitt ja Harrison katsovat, että 
julkisten organisaatioiden johtaminen edellyttää yleisten johtamisoppien mukaut-
tamista julkisten organisaatioiden erityispiirteisiin. (Pollitt & Harrison 1994, 1–
2.) 

Edellä luetelluilla Pollittin ja Harrisonin esittämillä julkisten organisaatioiden 
piirteillä on tutkijan näkemyksen mukaan suuri merkitys laadun kehittämistyössä 
julkisessa hallinnossa. Epämääräiset tavoitteet ja muuttuvainen toimintapolitiik-
ka samoin kuin toimintaa koskevien etusijajärjestysten epämääräisyys tekevät 
laadun arvioinnin ja kehittämisen vaikeaksi. Koska palveluja on vaikea standar-
disoida, tarkkojen laatutavoitteiden asettaminen palvelulle ei ole aina tarkoituk-
senmukaista. Julkisen hallinnon yhteisöllinen näkökulma vaikeuttaa yksilön toi-
veiden mukaista asiakaslähtöistä palvelua. Professionaaliset ammattiryhmät eivät 
välttämättä alistu organisaation yleisiin tavoitteisiin, mikä saattaa vaikeuttaa 
päämäärätietoista laatutyötä. Toimintaympäristön verkoston monimutkaisuus 
puolestaan tekee julkisen organisaation laadun ja tuloksellisuuden arvioinnin 
ongelmalliseksi. Julkisten palvelujen säädössidonnaisuus vaikuttaa siten, että 
julkisilla organisaatioilla on eniten liikkumatilaa tavassa tuottaa ja toimittaa pal-
veluja, ts. ”miten”-kysymyksen osalta. 

5.2 Julkisia palveluja koskevien tavoitteiden ja odotusten 
ristiriitaisuus ja epämääräisyys 

Julkisten organisaatioiden palvelutuotannolle asetetut tavoitteet ovat usein epä-
määräisiä, mikä vaikeuttaa palvelun laadun arviointia. Mary Jo Hatchin mukaan 
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(1997, 120–121) nk. modernistit jakavat organisaation tavoitteet virallisiin ja 
operatiivisiin tavoitteisiin. Viralliset tavoitteet ovat usein epämääräisiä ja yleisiä, 
kun taas operatiiviset tavoitteet ovat täsmällisempiä. Viralliset tavoitteet on usein 
esitetty esim. vuosikertomuksissa ja muissa julkisissa yhteyksissä. Operatiiviset 
tavoitteet toteuttavat virallisia tavoitteita ja osoittavat yksiköiden ja työntekijöi-
den toiminnalle suuntaviivat. Esimerkiksi tavoitejohtamisessa (Management by 
Objectives) ja kokonaisvaltaisessa laadunhallinnassa (Total Quality Manage-
ment) työntekijöiden suorituskykyä verrataan operatiivisiin tavoitteisiin. Ylim-
män johdon asettamat viralliset tavoitteet jaetaan ja vyörytetään siten ylemmiltä 
organisaatiotasoilta alemmille tasoille ja työntekijäryhmien vastuulle. 

Hatch (1997, 121) toteaa, että viralliset tavoitteet asetetaan usein tarkoituk-
sellisesti väljiksi ja kuvaa syytä siihen seuraavasti:  

” It is because they must provide a focus for all of the activities of the various 
units that make up the organization. From the symbolic perspective, official 
goals have a second purpose that is to inform and inspire stakeholders in order to 
ensure organizational commitment and social legitimacy. Since official goals 
have so many audiences, they must be stated in general terms so that they sound 
relevant to a large varitety of people…”. 

 
Syynä siihen, että viralliset tavoitteet ilmaistaan usein väljästi ja epätäsmälli-

sesti, on Hatchin mukaan siten mm. organisaation hoitamien tehtävien moninai-
suus. On löydettävä ilmaisuja, jotka kattavat organisaation kaikki toiminnat ja 
joista tarkemmat, operatiiviset tavoitteet voidaan johtaa niin, että ne koskevat 
organisaation kaikkia yksiköitä. Toisena syynä on tarve tiedottaa tavoitteista eri-
laisille intressiryhmille ja samalla innostaa heitä mukaan toimintaan. Koska näitä 
intressiryhmiä on monia erilaisia, tavoitteet halutaan ilmaista siten, että ne ovat 
kaikkien ryhmien mielestä tärkeitä. 

Evert Vedung (1997, 32) kuvaa poliittisten päätöksentekijöiden tavoit-
teenasettelua tavoite- ja tulosjohtamisessa mm. seuraavasti: 

”In government it is impossible to manage by goals and results, it’s argued. Poli-
ticians cannot determine clear goals because they lack necessary knowledge or 
hesitate to reveal their operative motivations because they are regarded as inop-
portune. Furthermore, the official goals are often too hazy to be employed as 
meaningful criteria of evaluation.” 

 
Vedungin mukaan poliittisten päätöksentekijöiden epämääräinen tavoiteaset-

telu johtuu siten yhtäältä kyvyttömyydestä ja toisaalta haluttomuudesta asettaa 
selkeitä tavoitteita. 

Sakari Möttönen (1997, 158) toteaa tulosjohtamiseen sisältyvään tavoitera-
tionaalisuuteen kuuluvan, että tavoitteista vallitsee yhteisymmärrys. Möttönen 
kuitenkin toteaa, että poliittisen organisaation oleellinen lähtökohta on se, että 
toimintaa ohjaavien poliittisten päätöksentekijöiden tavoitteet ovat erilaisia, 
minkä vuoksi myös konkreettisista asiakysymyksistä on erilaisia käsityksiä. Po-
liittinen päätöksentekojärjestelmä on juuri sitä varten, että siinä sovitetaan erilai-
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set käsitykset yhteen enemmistöpäätöksin ja kompromissein ratkaisuja tehtäessä. 
Poliittiset päätöksentekijät eivät halua tehdä eivätkä kykene tekemään sellaisia 
konkreettisia tavoitepäätöksiä, jotka rajaavat pois toimintavaihtoehtoja asiaky-
symysten päätöksenteosta. 

Vaikka poliittiset päätöksentekijät eivät aina teekään palveluista tavoitepää-
töksiä, sen voidaan katsoa olevan kuitenkin heidän tehtävänsä. Valtuustotasolla 
korostuu tavoitteiden asettelussa valtuuston tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäjänä, kunnalle säädettyjen ja sen oma-aloitteisesti itselleen ottamien tehtä-
vien toteuttajana ja järjestäjänä, kuntalaisten edustajana, kunnan rajallisten re-
surssien jakajana sekä kunnan yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttajana. Val-
tuustotason tavoitteet ovat hyviä mm. silloin, kun ne edistävät kunnan menesty-
mistä tehtävissään, vastaavat kuntalaisten tai asiakkaiden tarpeita, kehittävät pal-
velujen saatavuutta ja vaikuttavuutta ja kehittävät kunnan palveluja ja toiminta-
prosesseja. Kunnan velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää 
kehitystä alueellaan on todettu kuntalaissa. Myös mm. erityislainsäädännössä, 
kuten koulutusta koskevasta lainsäädännössä, on olemassa velvoitteita. Valtuusto 
hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuosittain talousarvios-
saan ja -suunnitelmassaan. Yksittäisille toiminnoille johdettavat yksityiskohtai-
semmat tavoitteet jäävät lautakuntien tai operatiivisen johdon tehtäviksi talous-
arvion käyttösuunnitelmien yhteydessä. Niitä saatetaan myös esittää talousarvi-
ossa tai -suunnitelmassa lisäinformaationluonteisesti valtuustolle. [Creutz & 
Sundquist (toim.) 2002, 25–26.] 

Esimerkki poliittisten päätöksentekijöiden yleisluontoisesta, epämääräisestä 
tavoiteasettelusta tulee esiin Vuokko Kohtamäen (2002, 143–146) tutkimukses-
sa. Kohtamäki tutki ammatillisen toisen asteen koulutuskuntayhtymien yhtymä-
kokouksissa tai valtuustoissa hyväksyttyjä vuoden 1998 talousarvioita. Aineis-
tossa oli mukana 48 ammatillisen peruskoulutuksen kuntayhtymää, jotka muo-
dostivat vuonna 1998 76 % kaikista ammatillisen peruskoulutuksen kuntayhty-
mistä. Kohtamäki tarkasteli tutkimuksessaan kuntien valtuustoja talousarvion 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettajana. Hän toteaa, että tutki-
mustulosten perusteella tavoitteiden ohjauskyky ei vielä vuonna 1998 ollut kovin 
hyvä, koska tavoitteet olivat yleisluontoisia ja niitä oli asetettu kuntalain velvoit-
teen täyttämiseksi. Tavoitteet eivät olleet varsinaisia tavoitteita. Lisäksi tavoitteet 
keskittyivät usein panoksiin. Todettakoon, että aineistossa oli myös hyviä esi-
merkkejä tavoitteiden asettamisesta. 

Vastaavanlaiseen johtopäätöksen teki myös Sakari Möttönen (1999, 81–97) 
tutkimuksessaan, joka koskee suurten kaupunkien valtuustojen sitovia toiminnal-
lisia tavoitteita ja määrärahoja vuonna 1999. Möttönen toteaa, että suurimpien 
kaupunkien sitovista tavoitteista vain 14 % kuvasi palvelujen saatavuutta. Palve-
lujen saatavuudella tarkoitettiin tutkimuksessa kansalaisten tarpeiden tyydyttä-
mistä erotuksena resursseihin, toimintaan ja suoritteisiin liittyvistä tavoitteista. 
Resursseja kuvaavia tavoitteita oli 8 % kaikista tavoitteista, toimintaa kuvaavia 
tavoitteita 53 %, ja suoritteita kuvaavia tavoitteita 26 %. Kuntalain hengen mu-
kaisesti tavoitteiden tulisi olla ensisijaisesti palvelutavoitteita.  Valtuuston hy-
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väksymien tavoitteiden tulisi kuvata palvelujen saatavuutta. Tavoitteiden tulisi 
kohdistua kuntalaisten kannalta merkittäviin palveluihin. 

Sakari Möttönen on tarkastellut useissa kirjoituksissaan politiikkalohkon ja 
hallintolohkon välistä työnjakoa kuntien hallinnossa. Möttönen (1997, 86–92) 
kuvailee tulosjohtamiseen liittyvän työnjaon olevan sellainen, että poliittiset pää-
töksentekijät päättävät strategisista asioista, tavoitteista ja arvoihin liittyvistä 
asioita kuten toiminta-ajatuksesta ja strategisista päämääristä, keskeisten tulosten 
määrittelystä, periaatepäätöksistä ja arvosidonnaisista päätöksistä sekä resurssien 
raamituksesta. Viranhaltijat puolestaan keskittyvät enemmän operatiivisten asi-
oiden ja rutiiniasioiden hoitamiseen. Työnjako ei ole kuitenkaan selkeä, sillä 
esim. strategisten asioiden valmistelu tapahtuu poliittisten päätöksentekijöiden ja 
viranhaltijoiden välisessä yhteistyössä. Möttönen huomauttaa, että tavoitteiden 
avulla luodaan väljät raamit, joiden sisällä intressikysymykset ratkaistaan. Intres-
sit puolestaan implikoituvat toimintaa koskevissa päätöksissä, jotka kunnallises-
sa tulosjohtamisessa kuuluvat virkakoneiston tehtäviin. Siten intressipäätökset 
tulevat depolitisoiduiksi ja politiikka puolestaan byrokratisoituu. Tulosjohtami-
sessa hallintoon siis piilotetaan keskeinen poliittinen tehtävä, intressien yhteen-
sovittaminen. 

Selitystä sille, miksi julkisten organisaatioiden palvelutuotannolle asetetut ta-
voitteet ovat usein epämääräisiä, tarjoaa nk. päämies–agentti-teoria. Sakari Möt-
tönen (2002, 179–188) tarkastelee nk. päämies–agentti-teorian (principal-agent 
theory) avulla kunnallisessa toimintaympäristössä poliittisten päättäjien (pää-
mies) ja viranhaltijoiden (agentti) välistä suhdetta. Päämies antaa agentille tehtä-
vän ja tehtävän hoitamisesta korvauksen (palkan) ja hyväksyy tehtävästä annetun 
tilityksen, esim. kunnan tilinpäätöksen. 

Kunnallishallinnon toimintaympäristöön sovellettuna päämies–agentti-
teorialla on ominaispiirteitä, joita kuvataan seuraavassa. Kyse on toimeksian-
tosuhteesta, jossa päämies (poliittiset päätöksentekijät) antaa agentille (viranhal-
tijat) tehtävän. M. Wibergin ja H. Salosen (1991) ajatuksiin tukeutuen Möttönen 
toteaa, että päämies–agentti-teoriaa voidaan soveltaa organisaatiossa myös muis-
sa suhteissa, esim. kuntalaisten suhteessa poliittisiin päätöksentekijöihin tai 
ylempien viranhaltijoiden suhteessa alempiin. Siten esim. yhdellä organisaatiota-
solla voi olla rooli sekä päämiehenä että agenttina. Sekä päämies että agentti ovat 
itsenäisiä rationaalis-taloudellisia toimijoita, jotka pyrkivät maksimoimaan omia 
etujaan. Molemmilla toimijoilla on omia intressejään, jotka voivat olla keske-
nään ristiriitaisia. Tästä syntyy helposti tavoiteristiriitoja ja jännitettä. Päämies ei 
voi myöskään havainnoida agentin tavoitteita ja toimintaa. Tyypillistä on myös 
se, ettei päämies voi aina valita parasta mahdollista agenttia. Keskeinen piirre on 
myös tiedon epäsymmetrisyys (asymmetric information), jolla tarkoitetaan sitä, 
ettei päämies tiedä tai havaitse agentin tekoja ja työskentelyolosuhteita. Agentilla 
on silloin jotain sellaista tietoa, jota päämiehellä ei ole, vaikka tällä tiedolla olisi 
merkitystä toimijoiden välisessä keskinäisessä suhteessa. Tiedon epäsymmetri-
syys on usein agentille edullista. 
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Möttönen (2002, 181-187) tarkastelee lähemmin kysymystä poliittisten pää-
töksentekijöiden ja viranhaltijoiden välisestä suhteesta päämies–agentti-teorian 
valossa. Hänen mukaansa tähän suhteeseen kuuluvan seuraavat ominaispiirteet: 

 
1. Päämiehen ja agentin välinen suhde on valtasuhde, jossa vallan perustat 

ovat erilaiset. 
2. Päämiehellä on erilaisia käsityksiä toimeksiannosta ja agentti tulkitsee 

toimeksiantoa eri tavoilla.  
3. Päämiehellä ei ole agentin toiminnan arvioinnille yksiselitteisiä kriteerei-

tä. 
4. Molemmilla osapuolilla (päämiehellä ja agentilla) on taipumus toistensa 

tehtävien hoitamiseen. 
5. Päämiehen toiminnan onnistuminen ei välttämättä riipu agentin onnistu-

misesta, eikä agentin onnistuminen välttämättä riipu päämiehen onnistu-
misesta. 

6. Päämiehen ja agentin suhteessa on rooleja sekoittavia ominaisuuksia. 
 
Päämiehen, poliittisten päätöksentekijöiden, päätöksenteko tapahtuu Möttö-

sen mukaan yleensä kollektiivisesti ja valtaa muodollisesti käyttäen. Viranhalti-
joiden vallankäyttö on toisenlaista: se perustuu tiedon ja informaation säätelyyn 
ja on siten luonteeltaan epämuodollista. Viranhaltijoilla on koulutuksensa vuoksi 
tietoa ja kokemusta, joita he voivat käyttää edukseen. Valmistellessaan esityksiä 
poliittisten päätöksentekijöiden päätettäväksi heidän tavoitteensa on saada omat 
esityksensä hyväksytyiksi, minkä vuoksi he antavat tietoa, joka tukee heidän 
tekemiään esityksiä. Samoin raportoidessaan toimeksiannon edistymistä viran-
haltijat voivat antaa poliittisille päätöksentekijöille sellaista tietoa, joka on heille 
itselleen edullista, koska päämiehellä ei ole tiedossaan kaikkia yksityiskohtia 
toimeksiannon edistymisestä. Luottamushenkilöt joutuvat hankkimaan itse vasta-
argumentit, jos he haluavat muuttaa viranhaltijoiden tekemiä esityksiä. 

Se, että päämiehellä, poliittisilla päätöksentekijöillä, on erilaisia käsityksiä 
toimeksiannosta, viittaa Möttösen mukaan siihen, että poliittiset päätöksentekijät 
tekevät päätöksensä yleensä kollektiivisesti mutta eivät ole suinkaan aina keske-
nään samaa mieltä toimeksiannosta. Poliittinen päätöksentekokoneisto on ennen 
kaikkea intressiristiriitojen sovittamisen koneisto, mikä johtaa siihen, etteivät 
toimeksiannot ole aina selkeitä. Usein tavoitteena on kätkeä ristiriidat ja siirtää 
niiden käsittely tuonnemmaksi. Tällöin viranhaltijat joutuvat toteuttamaan pää-
tökset puutteellisten ohjeiden perusteella ja tulkitsemaan päätöksiä, mikä voi 
johtaa keskinäiseen syyttelyyn toimeksiannon toteuttamisen laadusta. Se, ettei 
päämiehellä ole agentin toiminnan arvioinnille yksiselitteisiä kriteereitä, tarkoit-
taa tässä vaikeutta arvioida toiminnan vaikuttavuutta: vaikuttavuuden arvioinnil-
le ei voida asettaa yksiselitteisiä kriteereitä, koska kyse on myös poliittisista ar-
vovalinnoista. 

Molemmat osapuolet pyrkivät Möttösen mukaan vaikuttamaan toistensa teh-
tävien hoitamiseen. Poliittiset päätöksentekijät ovat kiinnostuneita toimeksianto-
jen operatiivisesta toteuttamisesta. Viranhaltijat puolestaan haluavat vaikuttaa 
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mm. siihen, millaisia toimeksiantoja heille annetaan. Tämän vuoksi virkakoneis-
to tekee esityksensä usein siten, että niiden toteuttaminen on välttämätöntä ja että 
niillä ei ole vaihtoehtoja eivätkä ne aiheuta intressiristiriitoja. Lisäksi viranhalti-
jat haluavat vapautta päätösten toteuttamiseen ja siksi toivovat, että poliittiset 
päätöksentekijät tekevät päätöksensä yleisinä linjapäätöksinä, joiden sisällä vi-
ranhaltijoilla on liikkumavaraa. On mahdollista, että viranhaltijat pystyvät sääte-
lemään nimenomaan linjapäätöksiin vaikuttavaa tietoa Viranhaltijoiden kannalta 
se, että poliittiset päätöksentekijät keskittyvät nimenomaan linjapäätösten teke-
miseen, on vaarattomampaa kuin heidän puuttumisensa operatiivisen tason pää-
töksentekoon. Poliittisia päätöksentekijöitä puolestaan kiinnostavat operatiivisen 
tason päätökset, koska niissä tulevat esiin konkreettiset intressit. Usein poliittiset 
päätöksentekijät eivät myöskään koe omikseen viranhaltijoiden valmistelemia 
strategioita vaan pitävät niitä viranhaltijoiden omina strategioina ja tavoitteina. 
(Möttönen 2002, 181-187.) 

Julkisen hallinnon toiminnalle asetetut tavoitteet ovat siten usein epämääräi-
siä. Vaikka julkisessa hallinnossa onkin viime vuosina korostettu strategian ja 
strategisten tavoitteiden merkitystä, ja siinä yhteydessä laadittu organisaatioille 
toimintaa ohjaavia strategisia tavoitteita, voidaan kuitenkin todeta, etteivät ne 
välttämättä anna varsinkaan toiminnan kehittämiselle riittävää lähtökohtaa. Pasi-
Heikki Rannisto (2005, 173) kuvaa kuntien strategioiden yhteyttä toimintaan 
mm. seuraavasti: 

 
”Monissa suomalaisissa kunnissa strategioiden hyödynnettävyys on 
vähäistä, sillä seminaareissa luodut strategiat ovat olemassa vain 
poliitikkoja ja prosessiin osallistunutta keskushallintoa tai ulkoisia 
sidosryhmiä, kuten Kuntaliittoa tai valtiovaltaa varten. Strategioi-
den ei ole tarkoituskaan olla todennäköiseen tulevaisuuteen perus-
tuvia, toimialan perustehtävää ymmärtäviä ja sitä tukevia valinta-
kokonaisuuksia, jotka ohjaisivat tavoitteellisesti toimintaa. Strate-
gioiden tulisi kuitenkin muodostaa looginen tavoitekokonaisuus, 
jolla kunnan toimintaa ohjataan, mutta nyt niin ei ole. ” 

 
Carol H. Weiss (1995, 571–579) on luonnehtinut intressien, ideologioiden, 

tiedon ja instituutioiden merkitystä sekä niiden välistä suhdetta päätöksenteossa 
tunnetussa ”neljän I:n” analyysissään. Päätöksenteossa eri osapuolten toimintaa 
leimaa itseintressi: lainsäätäjät esimerkiksi haluavat tulla valituiksi uudestaan, ja 
virkamiehet tahtovat lisää valtaa. Ideologiassa on kyse mm. arvoista, filosofiasta, 
periaatteista ja poliittisesta suuntautumisesta. Tieto on puolestaan tärkeä päätök-
senteon kannalta. Instituutioalue sisältää mm. organisaation rakenteen, kulttuu-
rin, toimintatavat sekä päätöksentekoa koskevat säännöt. Intressit, ideologia ja 
informaatio liittyvät kiinteästi toisiinsa ja määräytyvät ainakin osittain toisistaan. 
Ihmisillä on taipumus muodostaa itselleen ideologioita, jotka ovat sopusoinnussa 
heidän omien intressiensä kanssa. Ideologia puolestaan määrittää osaltaan sitä, 
mitä tietoa otetaan vastaan. Tieto taas voi esim. muuttaa intressejä. Institutionaa-
liset tekijät puolestaan vaikuttavat mm. siihen, mitkä asiat ovat merkityksellisiä 
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päätöksenteossa. Institutionaaliset tekijät asettavat puitteet intressille, informaa-
tiolle ja ideologialle. 

 
 
Weissin neljän ”I:n” suhde toisiinsa ilmenee seuraavasta kuviosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuvio 3  Weissin ”neljän intressitahon suhde toisiinsa” (Weiss 1995, 575) 

 
 
Seuraavassa esityksessä tarkastellaan em. Weissin luokittelua mukaillen ko-

koavasti politiikkatahon, virkamiestahon ja palvelujen käyttäjien ja kansalaisten 
intressejä kirjallisuuden valossa. Aiemmin tässä alaluvussa on tuotu esiin pää-
mies–agentti-teorian esittelyn yhteydessä erityisesti poliittisten päätöksentekijöi-
den mahdollisuus saada informaatiota virkamieskunnalta. Siihen, miten eri in-
tressitahot saavat tietoa moniportaisessa organisaatiossa ylemmän organisaatio-
tason toiminnasta, palataan alaluvussa 5.3.2. Ideologisten tekijöiden vaikutus 
intresseihin ja informaatioon jää tämän tarkastelun ulkopuolelle. Institutionaali-
set tekijät, erityisesti intressitahon asema organisaatiossa, asettavat puitteet in-
tressitahojen intressille ja niiden saamalle informaatiolle. 

Mary Jo Hatchin (1997, 121–122) mukaan organisaatioilla on monta intressi-
ryhmää (stakeholders). Intressiryhmät voivat olla esim. yksilöitä, ryhmiä, toisia 
organisaatioilta, joilla on intressejä organisaation toimintaan tai tuloksiin, omis-
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tajia, osakkaita, lainanantajia, työntekijöitä, asiakkaita, alihankkijoita, paikallisen 
yhteisön jäseniä tai viranomaisia. Näiden tahojen intressit voivat olla toisistaan 
poikkeavat ja ristiriitaiset. Hatch esittelee tapoja vastata näihin erilaisiin intres-
seihin. Yksi hänen mainitsemansa tapa on erikoistuminen, jossa organisaation 
jokin osa erikoistuu jonkin tarpeen tyydyttämiseen ja jokin toinen osa jonkin 
toisen tarpeen tyydyttämiseen. Organisaatio ikään kuin erikoistuu käsittelemään 
moninaisia, ristiriitaisia vaatimuksia. Erikoistumalla organisaatio siis eräällä ta-
valla kätkee nämä ristiriidat sisäänsä. Toinen tapa vastata erilaisiin, ristiriitaisiin 
intresseihin on tarpeiden tyydyttäminen tietyssä järjestyksessä siten, että kukin 
intressiryhmä otetaan vuorollaan huomioon palvelussa. 

Johtajilla, politiikoilla ja palvelua tuottavilla henkilöillä on selvästi toisiinsa 
nähden erilaiset intressit palvelutuotannossa. Esim. James M. Kouzes ja Paul R. 
Mico (1979, 449–462) kuvasivat hallintolohkon arvoiksi ja työvälineiksi mm. 
hierarkkisen kontrolloinnin ja koordinoinnin sekä kustannustehokkuuden.  Muun 
muassa politiikkalohkon painottama kansalaisten välinen tasa-arvo ei ole johta-
mislohkolle keskeisin asia. Palvelulohko puolestaan suosii asiakkaiden ongelmia 
ratkaisevaa ja asiakkaiden tarpeisiin erikoistunutta työorientaatiota, jossa paino-
tetaan mm. hyvää toiminnan laatua, toiminnan itsesäätelyä ja autonomiaa. 

Keskustelualoitteessa Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia (2001, 
22–27) on tyypitelty poliittisten päätöksentekijöiden (EU-taso, kansallinen taso 
ja alue- ja paikallistasot), palveluntuottajien (valtio, kunnat, yksityinen sektori, 
kolmas sektori) sekä palvelujen käyttäjien ja rahoittajien näkökulmaa (kansalai-
set ja elinkeinoelämä) julkisten palvelujen arvioinnissa ja eritelty julkisista pal-
veluista niitä kohteita, joita arviointi voi koskea. Näitä kohteita ovat mm. johta-
minen ja henkilöstö, palvelurakenteet ja prosessit, palvelujen laatu ja asiakastyy-
tyväisyys, palvelujen taloudellisuus ja tuotantotehokkuus sekä palvelujen vaikut-
tavuus. Keskustelualoitteessa todetaan, että nämä eri arviointialueet ovat toisis-
taan riippuvia, eivät irrallisia tekijöitä. Poliittisten päätöksentekijöiden, palvelun-
tuottajien sekä kansalaisten ja elinkeinoelämän näkökulma näihin eri arvioinnin 
kohteisiin vaihtelee. Esimerkiksi poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta 
on tärkeää arvioida sitä, missä määrin kansalaiset ja yritykset ovat tyytyväisiä 
verovaroin tuotettuihin yhteiskunnan palveluihin. Palvelun tuottajan kannalta 
tärkeää on paitsi se, missä määrin asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun laatuun, 
myös se, millä tasolla laatu ja asiakastyytyväisyys ovat suhteessa muihin palve-
lujen tuottajiin. Palvelun loppukäyttäjän ja rahoittajan kannalta puolestaan on 
tärkeää palvelutilanteessa koettu palvelun laatu sekä palvelun tuottajan kyky 
vastata asiakkaan palvelutarpeisiin. Palvelun loppukäyttäjä arvioi laatua palvelu-
tilanteessa kokemansa perusteella ja vertaa sitä omiin odotuksiinsa ja tarpeisiin-
sa. Palvelun loppukäyttäjää ei juuri kiinnosta se, miten ja millaisen prosessin 
kautta palvelu on tuotettu. Yritykset arvioivat mm. sitä, minkä kunnan infrastruk-
tuuri tukee parhaiten yritysten toimintaa. Palvelujen vaikuttavuuden osalta aloit-
teessa erotetaan toisistaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus 
”sen mukaan, kuinka välittömästi tai välillisesti organisaation yhteiskunnallinen 
tehtävä kohdistuu kansalaisiin asiakkaina, palvelujen käyttäjinä, oikeutensa käyt-
täjinä tai velvollisuutensa täyttäjinä”. Poliittisilla päätöksentekijöillä painottuvat 



 
64 
 
 

palvelujen yhteiskunnalliset vaikutukset kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla sekä esim. lainsäädännön ja strategisten tavoitteiden toteutuminen. Palve-
luntuottajia kiinnostavat vaikuttavuudessa mm. lainsäädännön tavoitteiden toteu-
tuminen sekä palvelujen oikea kohdentuminen ja ajoittuminen. Palvelun käyttäjiä 
ja rahoittajia kiinnostavat mm. palvelujen vaikutus omaan hyvinvointiin sekä 
esim. oikeusturvan toteutuminen ja lainsäädännön suomat mahdollisuudet (yri-
tysten) toiminnalle. 

Poliittinen vastuunalaisuus eroaa hallinnollisesta vastuunalaisuudesta. Hal-
linnollisten tavoitteiden kriteereinä ovat usein taloudellisuus (panosten mini-
mointi), tehokkuus (panoksen ja tuotoksen välinen suhde) ja vaikuttavuus (tuo-
tosten suhde tavoitteisiin). Asiantuntijoilla puolestaan on toiminnassaan omat 
arvot, eivätkä he taivu helposti johdon toimintaperiaatteiden noudattamiseen. (ks. 
esim. Pollitt & Harrison 1994, 1-4). James M. Buchanan (2000, esim. 21–23) 
katsoo, että poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet toimivat Homo economi-
cus -näkökulman kautta tavoitellen omia intressejään ja omaa hyvinvointiaan 
vastaavasti kuin ihmiset toimivat muissakin yhteyksissä. 

Eräs taho, joka asettaa palvelun laadulle tavoitteita, ovat asiantuntijavirka-
miehet. Professionalismi on julkisissa organisaatioissa tekijä, jota ei voida si-
vuuttaa tarkasteltaessa julkisten organisaatioiden toimintaa. Jarkko Leino (1996, 
71) toteaa, että yleensä ollaan yhtä mieltä siitä, että kaikkien professioiden kes-
keisiin piirteisiin kuuluvat erikoistunut tietopohja, autonomia ja suuntautuminen 
palvelemaan yleisön (the public) tarpeita eettisesti ja altruistisesti. Pirkko Varti-
ainen (1994, 126–127) perusteli professioevaluoinnin merkitystä osana päivä-
hoidon tuloksellisuuden arviointia mm. sillä, että siten saatiin arviointimateriaa-
lia, jossa korostui päiväkotitoiminnan ammattipätevyys. 

Ismo Lumijärvi ja Jussi Jylhäsaari (2000, 187) ovat kuvanneet julkisten orga-
nisaatioiden eri intressitahoja mm. seuraavasti: 

”Julkispalvelujen tarjonnassa joudutaan ottamaan huomioon asiakkaiden ohella 
myös suuren yleisön, yhteiskunnan ja poliittisten päättäjien intressit. Palvelujen 
tuottajilla on velvoitteita myös muita kuin asiakkaita kohtaan. Tätä ei muuta 
miksikään edes se seikka, että käytännössä suuri yleisö osoittaa harvoin suoraan 
kiinnostusta esimerkiksi pankkitarkastukseen sinänsä. Suuri yleisö saattaa olla 
jopa totaalisesti sivussa palvelusta. Suuri yleisö osoittaa kiinnostusta viraston 
työhön kenties vain akuutin kriisin esiintyessä julkisuudessa.” 

 
Edellä mainittu ”suuri yleisö” liittyy tutkijan käsityksen mukaan läheisesti 

kansalaisen käsitteeseen. Kansalaisilla on kaksoisrooli suhteessa palvelujen laa-
tuun. Kansalaisroolissa he voivat arvioida esim. palvelujen kalleutta, niiden ja-
kautumista tasapuolisesti eri kansalaisryhmien kesken tai vaikkapa palvelujen 
tuottamisen ympäristönäkökulmia. Jos he myös käyttävät näitä palveluja, heidän 
huomionsa kiinnittyy palvelujen laadun ulottuvuuksiin lähinnä heidän itsensä 
kannalta katsottuna, jolloin näkökulmana on yksilön subjektiivinen ”minä-
näkökulma”, se, ”miten juuri minä voin parhaiten hyödyntää jonkin organisaati-
on tuottamia palveluja”. Kansalaisen näkökulma on puolestaan yhteisöllinen 
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”me-näkökulma”, yhteisön hyötyjä ja kustannuksia painottava näkökulma. Usein 
nämä näkökulmat ovat toistensa kanssa ristiriidassa. 

Vaikka edellä on puhuttu intressitahoista ja niiden näkökulmasta palvelun 
laatuun, voidaan olettaa, etteivät mitkään intressiryhmät ole keskuudessaan vält-
tämättä kuitenkaan yhtä mieltä siitä, millaista palvelun tulisi olla. Tahojen sisällä 
on todennäköisesti lukuisia erilaisia odotuksia palvelun laadulle. Eri intressitaho-
jen näkökulma palvelun laatuun on pelkistetty kirjallisuuden pohjalta tehty luon-
nehdinta. 

Managerialismin oppien yleistyttyä julkiseen hallintoon hallintolohkon mer-
kitys on kasvanut politiikkalohkon kustannuksella. Sakari Möttönen (2001, 187–
190) on kuvannut tätä kehityskulkua Jyväskylän kaupungin teknisen toimen osal-
ta. Tekninen toimi muuttui managerialistisia menetelmiä käyttäväksi palvelukes-
kukseksi. Managerialismi on merkinnyt johdon aseman korostamista ja julkisen 
ja yritysmäisen johtamisen yhdenmukaisuutta. Möttönen kysyykin, voidaanko 
yritysmäisessä johtamisessa ottaa demokratia-aspekti huomioon. Hän toteaa, että 
yleensä poliittisille päättäjille ei ole pystytty luomaan toimivaa roolia manageria-
listiseen ajatteluun perustuvassa tulosjohtamisjärjestelmässä. Poliittiset päätök-
sentekijät eivät tunnu olevan rooliinsa tyytyväisiä, mutta tyytyväisiä eivät ole 
myöskään viranhaltijat. Luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita toiminnan opera-
tiivisista asioista eivätkä vain strategioiden luomisesta ja tavoitteiden seurannas-
ta. Tulosjohtamismallin mukaan operatiivinen toiminta on kuitenkin viranhalti-
joiden toiminta-aluetta. Managerialistiseen johtamiseen on kuulunut myös stra-
tegioiden merkityksen korostaminen. On mahdollista, että strategiat muodoste-
taan siten, että ne ottavat huomioon kansalaisten mielipiteet ja tarpeet. Manage-
rialismissa on toisaalta korostunut yritysmäisen johtamisen myötä johtajien it-
seintressi. Tämä kehityssuunta on vastakkainen sen näkemyksen kanssa, jonka 
mukaan johtamista tulisi ohjata yleisen edun ja eettisten periaatteiden.  

Koulutuksen alueella voidaan erottaa myös erilaisia intressitahoja, joilla kai-
killa on omat etunsa ajettava koulutusasioissa. Osmo Kivinen ja Heikki Silven-
noinen (2000, 58) erottavat toisistaan seuraavat neljä intressitahoa: 

 
- kansalaiset (yksilöt, perheet ja väestö) 
- työnantajat (yksityiset yritykset, verovaroin toimivat julkiset organisaati-

ot ja näiden edustajat) 
- julkisen vallan edustajat (valtion ja kuntien virkamiehet ja poliittiset luot-

tamushenkilöt) 
- opettajakunta ja heidän edunvalvojansa. 
 
Koulutuspolitiikan alueilla taas tavoitteita asettavat poliittiset päätöksenteki-

jät, etujärjestöt ja virkamiehet. Viime vuosina valtioneuvosto ja ministeriöt ovat 
lisänneet vaikutustaan koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, kun taas eduskun-
nan merkitys on käynyt pienemmäksi. Etujärjestöistä työmarkkinajärjestöjen, 
kuntien keskusjärjestöjen ja osin opiskelijajärjestöjen vaikutus on viime aikoina 
ollut suuri. Virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden vaikutus on myös ollut suu-
ri. (Lehtisalo & Raivola 1999, 213–219.) Poliittisten päätöksentekijöiden ja vir-
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kamiesten välisestä suhteesta Sakari Möttönen (1997, 358–359) on todennut, että 
jos poliittinen päätöksentekijä haluaa vaikuttaa viranhaltijan päätöksentekoon, 
hänellä on oltava tietoa paitsi itse asian sisällöstä, myös siitä prosessista, jolla 
asiat käsitellään ja siitä, miten hallinto toimii. Myös tulosjohtamiseen liittyvät 
tulosmittarit ja tunnusluvut on hänen mukaansa tarpeen hallita. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu pelkistetysti ja tiivistetysti, millainen on eri 
intressiryhmien näkökulma julkisen organisaation tuottaman palvelun laatuun 
yleensä. Kyse on pelkistyksistä. Niiden avulla pyritään kuvaamaan kokoavasti 
keskeisten eri intressitahojen palvelun laatua koskevien näkökulmien oleellisia 
piirteitä. Pertti Alasuutari (2001, 237-243) katsoo havaintojen pelkistämisen 
yleistävänä tai abstrahoivana operaationa kuuluvan kaikkeen tieteelliseen tutki-
mukseen. Yleistyksessä moninaisuudesta nostetaan esiin olennaiset asiat. Tau-
lukko pohjaa osin tässä luvussa esiteltyyn, eri intressitahojen näkökulmia koske-
vaan kirjallisuuteen ja osin päättelyyn. Kyse on eri intressitahojen näkökulmasta 
palvelun laatuun yleensä. Eri intressitahojen näkökulmaa palvelun laatuun moni-
portaisessa julkisessa organisaatiossa tarkastellaan alaluvussa 5.3.2. 

 

Taulukko 3 Poliitikkojen, johtavien virkamiesten, asiantuntijavirkamiesten, palvelun käyttä-

jien ja kansalaisten näkökulmat julkisen organisaation tuottamien palvelujen laatuun 

 Näkökulma palvelun laatuun 

Poliittiset päätöksentekijät Yhteisönäkökulma (me-näkökulma) 

Yhteisönäkökulma (miten palvelee jotain väestöryhmää). 

Palvelun laadun arvioinnin oleellisin lähtökohta ovat palve-

lun laatua koskevat tavoitteet. Palvelun vaikutukset kiinnos-

tavat eniten. Tavoitteet ovat epäselviä ja vaihtuvat helposti. 

Organisaation johto Tuloksellisuusnäkökulma 

Oman yksikön tavoitteiden saavuttaminen keskeinen kriteeri. 

Laatua suhteutetaan kustannuksiin (tehokkuus- ja taloudelli-

suusnäkökulmat) 

Asiantuntijat Asiakkaan auttamisen näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttaminen keskeisin näkökulma. Edustaa  

yksilökohtaista asiakasnäkökulmaa.  

Palvelujen loppukäyttäjät Yksilönäkökulma (subjektiivinen minä-näkökulma) 

Vain palvelun lopputulos omalta kannalta katsottuna kiinnos-

taa 

Kansalaiset Yhteisönäkökulma (me-näkökulma) 

Palvelun yhteisölliset näkökulmat kiinnostavat. 
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5.3 Moniportainen organisaatio 

5.3.1 Moniportaisen organisaation ominaisuudet 

Moniportaisella organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, joka tuottaa palvelun-
sa tai suoritteensa useiden eri organisaatiotasojen välityksellä. Valtionhallinto on 
rakentunut selkeästi moniportaisesti. Ylin organisaatiotaso ovat ministeriöt, joi-
den alaisena toimii virastoja ja väliasteenhallintoa ja näiden alapuolella paikal-
lishallintoa. Kunnallishallintoa koskee kunnallisen itsehallinnon periaate, joskin 
ohjaavia yksiköitä on sielläkin. Esimerkiksi kunnalliselle opetustoimelle antavat 
ohjeita mm. opetusministeriö ja opetushallitus. 

Moniportaisen julkisen hallinnon toimintaperiaatteet ja organisaatiorakenne 
vastaavat byrokraattisen organisaation organisaatiorakennetta ja sen rationaalis-
legalistista toimintatapaa. Byrokraattiselle organisaatiolle on ominaista toimin-
nan hierarkkisuus: käskyvaltasuhteet kulkevat ylhäältä alaspäin ja vastuusuhteet 
alhaalta ylöspäin. Juha Vartola (2005, 22–23) toteaa, että byrokraattisen hallin-
non muodostuminen vaatii tiettyjä taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä. Eräs 
tällainen edellytys on hänen mukaansa hallintotehtävien määrällinen laajenemi-
nen. Byrokraattinen hallintomalli on levinnyt alkuperäisten valtion tehtävien 
hoidosta myös hyvinvointipalvelujen hoitamiseen ja organisointiin, esim. koulu-
tusorganisaatioihin (ks. esim. Kivistö & Vaherva 1981, 351–358). 

Keskusvirastoja on erityisen voimakkaasti karsittu viime vuosina. Samoin 
esim. lääninhallitusten määrää vähennetty. Huolimatta siitä, että Suomen julkista 
hallintoa on uudistettu erityisen voimakkaasti 1990-luvulla, sama julkisen hallin-
non perusrakenne on säilynyt. Uudistaminen on ollut luonteeltaan myös vähit-
täistä, eteen tulevien ongelmien ratkaisua. Juha Vartola (2005, 108) kuvaa tätä 
asiaa mm. seuraavasti: 

”Julkisen hallinnon uudistaminen on koko maamme itsenäisyyden ajan ollut pe-
rusluonteeltaan inkrementaalista, vähittäin tapahtunutta eteen tulleiden ongelmi-
en ratkaisua. Näin siitäkin huolimatta, että aika ajoin on tehty rationaalisia, pit-
kähkön aikavälin suunnitelmia hallinnon kokonaisuudistuksiksi. Julkisen hallin-
non perusrakenteet ovat pysyneet pääasiassa muuttumattomina. Kuntien itsehal-
linto, erillinen (ja sekava) piirihallinto, yli 350 vanha lääninhallinto sekä suureh-
kot ja varsin itsenäiset keskusvirastot ministeriöiden alaisuudessa ovat yhdessä 
muodostaneet sen rungon, joka on kestänyt 85 vuotta. Vaikka organisaatioiden 
määrä on kaikilla tasoilla kasvanut, henkilöstö lisääntynyt olennaisesti ja ohjaus-
järjestelmät muuntuneet, rakenne on pitänyt pintansa reformiyritysten edessä. 
Kaikkiaan julkinen hallinto on ollut Suomessa erittäin muuttumatonta.” (sulut 
kirjoittajan, LO:n huom.) 

 
Myös nykyisessä managerialistisesti johdetussa julkisessa hallinnossa on jäl-

jellä byrokraattiselle organisaatiomallille ominainen käskyvaltasuhteiden suun-
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tautuminen ylhäältä alaspäin ja vastuusuhteiden suuntautuminen alhaalta ylös-
päin. Managerialismista vaikutteita saaneessa tulosohjauksessa ja tulosjohtami-
sessa komentoketju kulkee selkeästi hierarkkisesti ylhäältä alaspäin. Juha Vartola 
(2005, 234) toteaakin managerialismin yhtenä ongelmana olevan sen, että vaikka 
managerialismi olisi periaatteessa mahdollistanut suuremman yksikkökohtaisen 
autonomian, tämä ajatus romuttui, kun oikeastaan ensi kertaa saatiin puhdas ja 
selkeä komentoketju keskushallinnosta alaspäin – Suomessa esim. tulossopimuk-
set opetusministeriön ja yliopistojen välillä. Managerialistisesti johdetussa julki-
sessa hallinnossa siten käskyvaltasuhteiden suuntaus keskushallinnosta alaspäin 
on vain voimistunut. Vartolan mukaan (2005, 38-39) myös julkisen hallinnon 
kielenkäyttö on muuttunut managerialistisen hallintomallin myötä yhtä enemmän 
liiketaloustieteelliseksi. Kuitenkaan toimintakulttuuri ja hallinnon rakenteet eivät 
ole välttämättä muuttuneet. Vartola (2005, 39) kuvaa julkisen hallinnon kielen-
käytön sekä hallinnon rakenteiden ja toimintakulttuurin kehitystä seuraavasti: 

” Kielen muuttuessa ja kieltä tietoisesti muutettaessa syntyy helposti kuva, että 
myös kielen tarkoittama reaalinen kohde muuttuu samassa tahdissa. Niinpä 
2000-luvulla keskusteltaessa valtiosta ja sen organisaatioista saatetaan ajatella, 
että julkiset organisaatiot todellakin ovat yrityksiä, kun ne puhuvat itsestään, on-
gelmistaan ja kehittämishankkeistaan liiketaloustieteen kielellä. Silti niiden ra-
kenteet voivat yhä mitä suurimmassa määrin olla legalistisia oikeusvaltion toi-
mintaperiaatteiden mukaisesti. Myös hallinnon kulttuurit voivat suurelta osin ol-
la ajallisesti vielä kauempana kuin legalistiset, lakiin perustuvat valtiolliset ja 
hallinnolliset rakenteet.” 

 
Ismo Lumijärvi ja Jussi Jylhäsaari (2000, 14) toteavat, että vaikka laatujoh-

tamisen malli on ollut 1990-luvun johtamiskeskusteluissa koko ajan esillä, tu-
losohjaus ja tulosjohtaminen ovat silti olleet hallitsevassa asemassa suhteessa 
laatujohtamiseen (ks. myös valtionhallinnon osalta esim. Parempaan tilivelvolli-
suuteen 2003, 50). Tämä johtuu heidän mukaansa mm. budjettimenettelyuudis-
tuksista sekä tulosneuvottelujärjestelmän käyttöönotosta. Kunnissa johtamisti-
lanne on heidän mukaansa vaihdellut enemmän. Kuitenkin esim. opetushallinnon 
alueella Suomessa 1990-luvulta alkaen painotetussa koulutusjärjestelmän toimi-
vuuden arvioinnissa laadun arvioinnon merkitys on käytännössä jäänyt tuloksel-
lisuuden arvioinnissa vähäiseksi (ks. esim. Stenvall 2005, 133–134). Valtionhal-
linnossa käytössä olevissa tulossopimuksissa ei vielä 2000-luvun alkuvuosina 
ollut huomioitu riittävän hyvin laadun eikä tuotannollisen tehokkuuden vaati-
musta (Ministeriön tulosohjausotteen terävöittäminen 2001, 5–7). Laadun käsi-
tettä ei tuolloin mainittu erikseen myöskään tulosohjauskäsitteistössä, johon si-
sältyivät tehokkuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden käsitteet (ks. esim. 
Summa 1995, 79–80). Keskushallintohankkeen ministeriryhmä esitti kuitenkin 
vuonna 2002 valmistuneessa suosituksessaan tulosohjausjärjestelmän kehittämi-
seksi, että tulosohjaukseen aiemmin kuuluneet taloudellisuuden ja tuottavuuden 
käsitteet korvataan toiminnan tehokkuuden ja julkisen palvelun laadun käsitteillä 
ja että tulossopimuksissa tavoitteita asetetaan sekä toiminnan tehokkuudelle että 
julkisen palvelun laadulle (Tulosohjauksen terävöittäminen 2003, 35–36.) 
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Tulosjohtaminen on siten ankkuroitunut Suomenkin julkiseen hallintoon 
vahvemmalla otteella kuin laatujohtaminen, koska toiminnan ”pakolliset” käy-
tänteet ovat alunperin muotoutuneet tulosjohtamisen eivätkä laatujohtamisen 
mukaisiksi. Laatujohtamisen tuli siis asettua niihin puitteisiin ja siihen ”markki-
narakoon”, joka sille jää tulosjohtamiselta liikkumavaraksi. Julkisen hallinnon 
kehittäminen on yleensäkin ollut kerroksellista, kuten Juha Vartola (2005, 39) on 
todennut. 

Edellä sanotulla on merkitystä pohdittaessa sitä, minkä tahon tulisi arvioida 
moniportaisessa organisaatiossa suorittavaa tasoa ylemmän organisaatiotason 
toimintaa. Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieleen Geary A. Rummlerin ja 
Alan P. Brachen (1995, 22) jo tämän tutkimuksen johdannossa esiin tuotu näke-
mys lisäarvon arvioinnista organisaatiossa. Heidän mukaansa silloin, kun organi-
saatiolla on sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita, jokainen toiminto on olemassa 
siksi, että se palvelisi yhden tai useamman sisäisen tai ulkoisen asiakkaan tarpei-
ta. Jos toiminto palvelee ulkoisia asiakkaita, sitä pitäisi mitata sen perusteella, 
miten sen aikaansaamat tuotteet tai palvelut täyttävät näiden asiakkaiden tarpeet. 
Jos toiminto palvelee pelkästään sisäisiä asiakkaita, sitä pitäisi mitata sen perus-
teella, miten se täyttää näiden asiakkaiden tarpeet ja sen lisäarvon perusteella, 
jonka se viime kädessä tuottaa ulkoisille asiakkaille. 

Suorittava taso on sitä ylemmälle organisaatiotasolle sisäinen asiakas. 
Ylemmän organisaatiotason toimintaa tulisi siis mitata sen perusteella, miten se 
täyttää suorittavan tason tarpeet ja sen lisäarvon perusteella, jonka se viime kä-
dessä tuottaa ulkoisille asiakkaille. Toimintaa voisi olla tarkoituksenmukaista 
tarkastella palveluketjun näkökulmasta. Palveluketju ulottuu ohjaavasta hallin-
nosta ja poliittista päätöksentekijöistä aina suorittavaan organisaatiotasoon asti. 
Varsinaisen hallinto-organisaation lisäksi myös poliittiset päätöksentekijät ja 
mahdollinen ohjaava hallinto ovat osa palveluketjua. Myös niiden osuutta palve-
lun tuottamisessa voidaan tarkastella. Toinen vaihtoehto on lähteä liikkeelle nii-
den asettamista reunaehdoista ja tarkastella vain, kuten tässä tutkimuksessa on 
tehty, varsinaisen hallinto-organisaation omaa toimintaa (ks. asiasta lähemmin 
alalukua 9.1.). Palveluketjussa jokaisen organisaatiotason tulee suorittaa oma 
osuutensa. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että kukin organisaatiotaso on 
tietoinen siitä, mikä on sen oma osuus palveluketjussa ja minkä tasoisena palvelu 
tulee tuottaa. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että palvelua koskevat tavoitteet, 
tehtävät ja työnjako organisaation eri tasoilla ja organisaatiotasojen välillä ovat 
selvät. 

On tarpeen huomata, että poliittiset päätöksentekijät, sekä lainsäätäjät että 
kunnalliset päätöksentekijät, asettavat tavoitteet yleensä palvelun lopputuloksel-
le, eivät organisaation eri osien osuudelle toiminnassa. Poliittisten päätöksenteki-
jöiden asettamissa tavoitteissa ei siis anneta kriteereitä ylemmän organisaatiota-
son toiminnan arvioimiselle. Palvelun laatutavoitteista tulisi siten sopia organi-
saatiotasojen kesken. 

Onko siis tulosjohtamiseen sisältyvä ajatus alemman organisaatiotason vas-
tuusta ylemmälle organisaatiotasolle päälaellaan, vai pitäisikö vastuusuhteen olla 
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juuri toisinpäin? Mitä tämä merkitsee ylemmän organisaatiotason toiminnan ar-
vioinnille? 

Clem Adelman ja Robin J. Alexander (1982, 24–27) ovat luetelleet tilivelvol-
lisuuden lajeja nimenomaan organisaation sisällä eikä, kuten yleensä, tilivelvolli-
suudesta puhuttaessa ulkopuoliselle taholle. Sisäinen tilivelvollisuus voi esiintyä 
seuraavanlaisia muotoja: 

 
1. Professionaalinen autonomia (professional autonomy), jossa ammattilai-

nen, esim. opettaja, arvioi itse omaa työtään. 
2. Hallinnollinen (managerial) tilivelvollisuus, jossa se, joka kontrolloi or-

ganisaation työtä ja ohjaa sille resurssit, arvioi työtä. 
3. Konsultatiivinen (consultative) tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että organi-

saation eri tasoilla työskentelevillä on oikeus osallistua työtään koske-
vaan keskusteluun, mutta kuitenkin johdon määrittelemällä tavalla. Johto 
tekee arviointia koskevat päätökset. 

4. Yhteisvastuullinen (mutual culpability) tilivelvollisuus korostaa jokaisen 
työntekijän oikeutta osallistumiseen tasavertaisesti. 

5. Proletaarinen (proletarian) tilivelvollisuus on täydellinen vastakohta hal-
linnolliselle (managerial) tilivelvollisuudelle, koska siinä vastuusuunta on 
alhaalta ylöspäin: hallinnollinen taso on vastuussa suorittavalle tasolle. 

 
Edellä mainitut kirjoittajat (1982, 185) painottavat hallinnollisen toiminnan 

arvioinnin merkitystä yleensäkin ja kuvaavat tätä tarvetta koulutusorganisaatios-
sa mm. seuraavasti: 

”Courses do not proceed in a vacuum; they are not merely proposals and class-
room events: they are derived and embedded in decision-making contexts. If 
asked to justify an educational institution’s buildings, resources, management 
structures and procedures, administrative and technical services, most of us 
would assert that these all exist to further the central goals of the institution, 
namely to provide the highest quality of teaching and learning, and in certain in-
stitutions, research and the advancement of knowledge. There is little doubt that 
these contexts (especially, in our view, the management/decision-making con-
text), contribute significantly to the quality of teaching and learning. Moreover, 
unless educational management is conducted in a responsive and self-critical a 
manner as teaching is expected to be, there is limited potential for course im-
provement except in those fairly unimportant areas which remain uninfluenced 
by management. Thus if courses are to be evaluated, so must be course and insti-
tutional management and decision-making frameworks and procedures; if teach-
ers are to be evaluated, so must be managers.” (sulut kirjoittajien, LO:n huom.) 

 
Edellä mainituista sisäisen tilivelvollisuuden lajeista proletaarinen tilivelvol-

lisuus vastaa parhaiten näkemystä sisäisten palvelujen tuottaman lisäarvon arvi-
oimisesta. Puhtaasti tällainen tilivelvollisuus ei välttämättä kuitenkaan istu tu-
losohjaus- ja tulosjohtamiskulttuuriin, jossa vastuusuhteet on määritelty kulke-
maan organisaatiohierarkiassa ylhäältä alaspäin. Se herättää kuitenkin kysymyk-
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sen siitä, miten suorittavan tason on perusteltua olla mukana sitä ylemmän orga-
nisaatiotason sille itselleen tuottaman palvelun arvioinnissa. Tulisiko suorittavan 
tason esim. olla monitahoarvioinnissa yksi osapuoli, ja millainen painoarvo sen 
”äänellä” olisi arvioinnissa? Alemman organisaatiotason näkökulmasta ylemmän 
organisaatiotason tuottaman osapalvelun laatuun voidaan olettaa, että alempi 
organisaatiotaso on kiinnostunut pääasiassa siitä, missä määrin ylempi organisaa-
tiotaso tukee sille itselleen asetettujen tavoitteiden toteutumista, ts. vaikuttaa 
palvelun lopputuloksen laatuun omalta osaltaan. Alemman organisaatiotason 
johdon näkökulma ylemmän organisaatiotason palvelun laatuun on kaksisuuntai-
nen: se toimii välittäjänä ylemmän organisaatiotason ja alemman organisaatiota-
son tavoitteiden yhteensovittamisessa. Lisäksi se on kiinnostunut siitä, miten 
ylempi organisaatiotaso tukee palvelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Koska kyse on nk. suorittavasta organisaatiotasosta, asiakkaan auttamisen näkö-
kulma on sille tärkeää. Alemman organisaatiotason palvelun varsinaisesti tuotta-
va henkilöstö puolestaan on orientointunut työssään lähinnä asiakkaan auttami-
seen. 

5.3.2 Palvelutoiminta moniportaisessa organisaatiossa 

Keskeinen palvelun laatuun liittyvä kysymys moniportaisessa organisaatiossa 
kuuluu, miten suorittavaa organisaatiotasoa ylempi organisaatiotason saa tiedon 
palvelun lopullisten käyttäjien vaatimuksista ja odotuksista. Tähän kysymykseen 
voidaan hakea vastausta ainakin seuraavista vaihtoehtoisista tavoista, jotka eivät 
välttämättä sulje toisiaan pois: 

 
1. Luottamalla siihen, että palvelujen lopullisten käyttäjien näkemykset ka-

navoituvat poliittisten päätöksentekijöiden kautta nk. edustuksellisen de-
mokratian välityksellä. 

2. Antamalla palvelujen loppukäyttäjille mahdollisuus osallistua palvelujen 
suunnitteluun ja arviointiin sekä palautteen antamiseen, ts. antamalla 
heille mahdollisuuksia palvelujen suunnitteluun ja arviointiin sen lisäksi, 
että he voivat äänestämällä vaikuttaa palvelujen laatuun nk. edustukselli-
sen demokratian järjestelmän kautta. 

3. Käyttämällä hyväksi alemmalla organisaatioportaalla työskentelevien, 
erityisesti asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden tietoa asiak-
kaiden näkemyksistä. 

 
Palvelujen lopullisten käyttäjien vaateiden ja odotusten tulisi periaatteessa 

kanavoitua edustuksellisen demokratian kautta palvelujen ominaisuuksiksi. Täl-
löin vaateiden ja odotusten tulisi näkyä palvelun laatua koskevassa tavoiteasette-
lussa. Edustuksellisen demokratian kanava ei välttämättä kuitenkaan tuota riittä-
västi tietoa palvelujen lopullisten käyttäjien vaateista ja odotuksista, vaan virka-
miehillä tulee olla itsellään aktiivinen rooli tiedonhankinnassa. Sakari Möttönen 
(1997, 385) kuvaa tätä asiaa seuraavasti: 
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“Kaikki tieto tarpeista ei kanavoidu luottamushenkilöiden kautta. Samalla hal-
linnon asiantuntemukselle on asetettava vaatimus, että se ei toteuta kansan tahtoa 
ainoastaan tässä ja nyt, vaan sen tulee nähdä pitemmälle. Hallintoon on pestattu 
asiantuntemusta sitä varten, että hallinto ei ainoastaan seuraa kansalaisten mieli-
piteitä, vaan kulkee niistä askeleen edellä. Politiikka on paremminkin toimimista 
nykyhetken kansalaisille tärkeiden ongelmien parissa. Poliittis-hallinnollisessa 

järjestelmässä hallinto edustaa jatkuvuutta ja politiikka vaihtuvuutta.” ( li-
havointi kirjoittajan, LO:n huom.) 

 
Julkisen hallinnon olisi siis edellä sanotun mukaan tarpeen olla yhteydessä 

kansalaisiin myös nk. pikkudemokratian kautta, suoraan ilman luottamushenki-
löitä. Osana Kuntaliiton Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt -tutkimusta 
tehtiin kunnille kysely (Laiho, Kurikka & Laamanen 2000, 97–98) kuntalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista vuonna 1998. Selvitys osoitti tuol-
loin, että selvä vähemmistö kunnista, usein pienet tai pienehköt kunnat, painotti 
kuntalaisten suoran vaikuttamisen keinoja toiminnassaan verrattuna edustukselli-
sen demokratian mukaisiin osallistumismahdollisuuksiin. Kehittyvä tieto- ja 
viestintätekniikka tarjoaa yhä enenevässä määrin mahdollisuuksia hankkia tietoa 
palvelujen käyttäjien näkemyksistä. Esimerkiksi Auli Keskinen (2002, 615–617) 
katsoo, että mm. tieto- ja viestintätekniikan kehityksen myötä kansalaiset ovat 
muuttuneet hallinnon objektista subjektiksi. Tämän ”hallintosubjektin” tulisi 
hänen mielestään voida toimia palvelujen ohjaajana. Kansalaisten tulisi olla mu-
kana valmisteluvaiheesta aina lopulliseen päätöksentekovaiheeseen saakka. 

Ongelmallista siinä, että palvelujen loppukäyttäjät osallistuisivat moniportai-
sessa organisaatiossa ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun suunnitte-
luun ja arviointiin, on se, ettei heillä palvelun loppukäyttäjäominaisuudessaan 
itse asiassa ole intressiä asettaa vaateita nimenomaan ylemmälle organisaatiota-
solle vaan suorittavalle tasolle. Näin siksi, että he näkevät palvelusta vain loppu-
tuloksen. Heillä ei ole myöskään kokemustietoa ylemmän organisaatiotason tuot-
taman palvelun laadusta, minkä vuoksi heillä ei ole mahdollisuutta arvioida tä-
män palvelun laatua. 

Asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilöstön hyödyntäminen tietolähteenä 
palvelun kehittämisessä on eräs keino vähentää moniportaisuuden aiheuttamaa 
laatukuilua. Mitä enemmän organisaatioportaita on, sitä suuremmalla todennä-
köisyydellä johto ei saa asiakaspalveluhenkilöstön viestejä palvelujen käyttäjiltä 
käyttöönsä. Organisaatiossa alhaalta ylöspäin tapahtuvaa viestintä, jossa asiakas-
palveluhenkilöstö on avainasemassa, sekä markkinatutkimusorientaatio, ovat 
tällöin tärkeitä. (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1988, 37–39.) Asiakaspalvelu-
henkilöstö on ymmärretty tärkeänä tietolähteenä laatutyössä yleensäkin (ks. 
esim. SFS-ISO 9004-2, 1994, 18). Vastaavalla tavalla oppivan organisaation tai 
oppivan yhteisön periaatteisiin on nähty kuuluvan sen, että kaikilla niillä organi-
saatiossa työskentelevillä henkilöillä, joilla on kontakteja organisaatiosta ulos-
päin, on tiedon kokoamisen ja ympäristön tarkkailijan tehtävä (ks. esim. Pedler, 
Burgoyne & Boydell 1991, 22). Koko henkilökunnan toimesta tapahtuva jatkuva 
toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja seuranta on esim. me-
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nestyvän ammatillisen oppilaitoksen eräs keino (Jarnila 1998, 230–231). Kysy-
mys on tärkeä koko ylemmän organisaatiotason toiminnan ja olemassaolon oi-
keutuksen kannalta; mistä ylempi organisaatiotaso tietää, miten sen tulee toimia 
tukeakseen viime kädessä palvelujen lopullisten käyttäjien vaateiden ja odotus-
ten toteutumista? 

Koko henkilökunta, mutta erityisesti asiakasrajapinnassa työskentelevät hen-
kilöt, voi siten toimia palvelujen käyttäjien näkökulman esilletuojina organisaa-
tiossa. Moniportaisessa organisaatiossa suorittavan organisaatiotason henkilö-
kunta on lähempänä palvelujen loppukäyttäjiä kuin ylemmän organisaatiotason 
työntekijät. Laastukuilua voitaisiin vähentää huolehtimalla paitsi tiedonvälityk-
sestä organisaatiohierarkiassa alhaalta ylöspäin, myös esim. ottamalla palvelujen 
suunnitteluun ja arviointiin mukaan suorittavan organisaatiotason ko. palvelua 
käytännössä toteuttavia työntekijöitä. 

Tiedon saannin ohella keskeinen näkökulma moniportaisen organisaation 
palvelutuotannossa on sen tiedostaminen, että organisaatiotasot ovat toisiinsa 
nähden palveluketjussa siten, että ylemmät organisaatiotasot tukevat alempien 
organisaatiotasojen toimintaa yksittäisten palvelujen tuottamisessa. Kyse on siten 
palvelukohtaisesta tukemisesta eikä pelkästään yleisten toimintaedellytysten 
luomisesta suorittavalle organisaatiotasolle. Voidaan ajatella, ettei ylemmällä 
organisaatiotasolla ole ilman tällaista näkökulmaa palvelutuotannon kannalta 
lisäarvoa. Palveluketjussa on itse asiassa kyse toimintaprosessista, josta moni-
portaisessa organisaatiossa ylempi organisaatiotaso suorittaa osan ja alempi or-
ganisaatiotaso osan. Kyse on siis prosessin eri työvaiheista. Ylempi organisaatio-
taso tuottaa alemmalle organisaatiotasolle toimintaprosessissa tai palveluketjussa 
palvelun, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan osapalveluksi. 

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten tätä ylemmän orga-
nisaatiotason tuottamaa osapalvelua alemmalle organisaatiotasolle on perusteltua 
arvioida. Seuraavassa taulukossa on esitetty hyvin karkealla tavalla kootusti eri 
intressitahojen näkökulmia moniportaisessa organisaatiossa ylemmän organisaa-
tiotason tuottaman palvelun laatuun sekä luonnehdittu näiden intressiryhmien 
mahdollisuuksia saada tietoa tämän palvelun laadusta. Taulukon laadinnassa on 
käytetty pohjana alaluvussa 5.2 esitettyä taulukkoa (taulukko 3) eri intressitaho-
jen näkökulmista julkisen organisaation tuottaman palvelun laatuun. Näiden in-
tressitahojen näkökulmat moniportaisen organisaation ylemmän organisaatiota-
son tuottaman palvelun laatuun, samoin kuin niiden mahdollisuus saada siitä 
tietoa, on päätelty. Päättelyssä on ollut näkökulman määräytymisen osalta kes-
keistä näiden intressiryhmien intressi ko. palvelun laatuun ja näkökulman ja tie-
don saannin osalta niiden organisatorinen asema (mitä mahdollisuuksia niillä on 
käytännössä saada tietoa ylemmän organisaatiotason toiminnasta). Tiedon saanti 
on oleellinen näkökulma sen kannalta, mitkä mahdollisuudet kullakin intressita-
holla on arvioida ylemmän organisaation tuottaman palvelun laatua. Eri intressi-
tahojen osuuteen ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun laadun arvioi-
misessa palataan luvussa 9. 
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Taulukko 4. Eri intressitahojen näkökulmat ylemmän organisaatiotason tuottaman 

palvelun laatuun moniportaisessa organisaatiossa sekä niiden mahdollisuus saada tie-

toa palvelun laadusta 

 Näkökulma palvelun laatuun Mahdollisuudet saada tietoa 

ylemmän organisaatiotason toi-

minnasta palvelun tuottamises-

sa. 

Poliittiset päätöksentekijät Yhteisönäkökulma (me-

näkökulma) 

Yhteisönäkökulma (miten palvelee 

jotain väestöryhmää). Palvelun 

laadun arvioinnin oleellisin lähtö-

kohta ovat palvelun laatua koske-

vat tavoitteet. Palvelun vaikutukset 

kiinnostavat eniten. Ylemmän 

organisaatiotason toiminta palve-

lun tuottamisessa kiinnostaa to-

dennäköisesti ainakin tilivelvolli-

suusmielessä. Tavoitteet ovat epä-

selviä ja vaihtuvat helposti. 

Tiedon saanti on luonteeltaan sa-

tunnaista eikä systemaattista, ellei 

käytössä ole tutkimuksia, selvityk-

siä ymv. aineistoja. Tällä ryhmällä 

ei ole välttämättä itsellään omia 

kokemuksia palvelun laadusta. 

Ylemmän organisaatiotason 

johto 

Tuloksellisuusnäkökulma 

Oman yksikön tavoitteiden saavut-

taminen keskeinen kriteeri. Laatua 

suhteutetaan kustannuksiin (te-

hokkuus- ja taloudellisuusnäkö-

kulmat) 

Mahdollisuus tuottaa tietoa palve-

lun laatua koskevien tavoitteiden 

toteutumisesta. Tällä ryhmällä ei 

ole välttämättä itsellään omia ha-

vaintoja palvelun laadusta. 

Ylemmän organisaatiotason 

asiantuntijat 

 

 

 

 

 

Asiakkaan auttamisen organi-

soinnin näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttamisen 

organisointi keskeisin näkökulma. 

Edustaa yksilökohtaista asiakasnä-

kökulmaa. Tämä ryhmä tuottaa 

itse osapalvelun suorittavalle tasol-

le. 

Käytännönläheinen tieto palvelun 

laadusta työn organisoinnin näkökul-

masta. 

 

 

                                     

 

Suorittavan organisaatiota-

son johto 

Välittäjänäkökulma ylemmän ja 

alemman organisaatiotason kes-

ken. Kiinnostunut siitä, miten 

ylemmän organisaatiotason toi-

minta tukee palvelun tavoitteiden 

saavuttamista. Asiakkaan yksilölli-

sen auttamisen näkökulma painot-

tuu. 

Johtaa suorittavalla tasolla alem-

man organisaatiotason palvelutuo-

tantoa. Pystyy seuraamaan palve-

lun laatua käytännössäkin. 

                                    

 

                                                     (jatkuu) 
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TAULUKKO 4 (jatkuu) 

Suorittavan organisaatiota-

son asiakasrajapinnassa 

olevat työntekijät 

Asiakkaan yksilöllisen auttami-

sen näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttaminen 

keskeisin näkökulma. Edustaa  

yksilökohtaista asiakasnäkökul-

maa. Tämä ryhmä tuottaa itse lo-

pullisen palvelun palvelujen lop-

pukäyttäjille. 

Saa kokemuksen kautta hyvin 

käytännönläheistä tietoa ylemmän 

organisaatiotason tuottaman osa-

palvelun laadusta. 

Palvelujen loppukäyttäjät Yksilönäkökulma (subjektiivi-

nen minä-näkökulma) 

Vain palvelun lopputulos omalta 

kannalta katsottuna kiinnostaa. 

Ylempi organisaatiotaso jää tälle 

ryhmälle täysin näkymättömäksi. 

Kansalaiset Yhteisönäkökulma (me-

näkökulma) 

Palvelun yhteisölliset näkökulmat 

kiinnostavat, ja ylemmän organi-

saatiotason toiminta palvelun tuot-

tamisessa voi kiinnostaa lähinnä 

tilivelvollisuusmielessä. 

Ylempi organisaatiotaso jää tälle 

ryhmälle täysin näkymättömäksi. 

 
 
Taulukosta käy ilmi, että suhde organisaatioon sekä organisaatiotaso määrit-

televät paitsi näkökulman (intressin) palveluun, myös mahdollisuuden saada tie-
toa palvelun laadusta. Parhaimmat mahdollisuudet saada tietoa palvelun laadusta 
on ylemmän organisaatiotason ao. palvelua ohjaavilla asiantuntijoilla, joille tie-
toa tulee työn organisoinnin näkökulmasta sekä suorittavan organisaation asia-
kasrajapinnassa työskentelevillä henkilöillä ja suorittavan organisaatiotason joh-
dolla. Suorittavan organisaatiotason asiakasrajapinnassa toimivalle henkilöstölle 
kertyy palvelun laadusta varsinaista kokemustietoa ja johdolle oletettavasti käy-
tännönläheistä tietoa. Ellei poliittisilla päätöksentekijöillä ole käytössä tutkimus- 
tai selvitystietoa, he saavat satunnaisesti tietoa ylemmän organisaatiotason toi-
minnasta, mutta tässä tiedossa ei ole useinkaan kyse kokemustiedosta. Kansalais-
ten näkökulma ja mahdollisuudet saada tietoa ovat samankaltaiset. Palvelujen 
loppukäyttäjille tämän palvelun laatu jää täysin näkymättömäksi. 

5.4 Päätelmiä 

Yhteenvetona alaluvuista 5.1–5.3 voidaan esittää seuraavaa: 
 
1. Julkisten organisaatioiden toiminnassa on oleellista yhteisöllisyys: toi-

minta ohjautuu aina viime kädessä yhteisöllisistä tavoitteista käsin. Vaik-
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ka palvelujen käyttäjien näkemyksiä on laatutyön yleistyessä otettu entis-
tä enemmän huomioon, yhteisöllinen näkökulma menee yleensä yksi-
lönäkökulman edelle.  

2. Vaikka toiminta ohjautuukin etupäässä yhteisöllisistä tavoitteista käsin, 
on ongelmana se, että tavoitteet ovat usein väljästi ilmaistuja. Poliittisille 
päätöksentekijöille ei ole usein edullista ilmaista kovin tarkkoja tavoittei-
ta. Virkamiehillä on suuret mahdollisuudet päästä vaikuttamaan tähän ta-
voiteasetantaan päätösten valmistelussa, ja he voivat ja saattavat haluta-
kin myös käyttää tässä asiassa valtaa. 

3. Palvelujen käyttäjät ja muutkin intressitahot eivät ole välttämättä keske-
nään samaa mieltä tavoitteista. Lisäksi eri intressitahojen sisällä on nä-
kemyseroja; saman intressitahon edustajat eivät ole välttämättä yhtä miel-
tä tavoitteista. Poliittiset päätöksentekijät toimivat erityisesti yhteisöllisen 
kansalaisnäkökulman puolestapuhujina, ja heiltä odotetaan tulosjohta-
miskulttuurissa erityisesti kannanottoja julkisia palveluja koskeviin suu-
riin, strategisluonteisiin ja arvoja sisältäviin ratkaisuihin. Heidän aseman-
sa on kuitenkin epävakaa ja riippuu äänestäjien suosiosta, minkä vuoksi 
he toimivat usein julkisuushakuisesti ja vähemmän pitkäjänteisesti. Tämä 
vaikeuttaa linjojen vetäjän roolissa pysymistä. Päätöksentekijöillä on in-
tressi puuttua operatiivisiin asioihin. Samalla he ovat riippuvaisia virka-
miesten tuottamasta tiedosta, jota virkamiehet voivat halutessaan tuottaa 
heille tarkoitushakuisesti. 

4. Virkamiehet voidaan puolestaan jakaa johtaviin virkamiehiin ja asiantun-
tijavirkamiehiin. Johtavat virkamiehet ovat usein tulosjohtamiskulttuurin 
sisäistäneitä tehokkuus- ja taloudellisuusnäkökulman edistäjiä, kun taas 
asiantuntijavirkamiehet ovat helpommin sisäistäneet asiakkaan auttami-
sen näkökulman. Virkamiestaso valmistelee strategiset päätökset, opera-
tiiviset päätökset ja rutiinipäätökset, ja heillä on mahdollisuus käyttää se-
kä palvelujen sisältöön että erilaisiin prosesseihin liittyvää tietoa hyväksi 
manipulatiivisesti. Palvelujen käyttäjien näkökulman näkyminen palve-
luissa edellyttäisi sitä, että virkamiehet hankkisivat aktiivisesti tietoa kan-
salaisten odotuksista ja vaatimuksista palvelujen suhteen. Poliittisilla pää-
töksentekijöillä ei tällaista mahdollisuutta välttämättä aina ole. 

5. Kansalaiset jakautuvat suhteessa julkisiin palveluihin kahteen rooliin: sel-
laisiin kansalaisiin, jotka eivät käytä jotain julkista palvelua sekä sellai-
siin kansalaisiin, jotka ovat myös jonkin julkisen palvelun käyttäjiä. Kan-
salaisnäkökulmaan liittyy yhteisöllinen näkökulma, kuten palvelujen käy-
tön vaikutus verotasoon, palvelujen tuottamisen vaikutus ympäristöön, 
palvelujen tuottajaorganisaation tehokkuus jne. Palvelujen käyttäjän nä-
kökulma on puolestaan subjektiivinen ”minä-näkökulma”: palvelun käyt-
täjä tarkastelee palvelun laatua omasta näkökulmastaan. Kansalaiset voi-
vat periaatteessa vaikuttaa palvelujen laatuun poliittisten päätöksenteki-
jöiden välityksellä nk. edustuksellisen demokratian kautta ja palvelujen 
käyttäjät usein antamalla palvelujen tuottajaorganisaatiolle palautetta 
(”pikkudemokratia”). 
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6. Julkisten organisaatioiden yhden keskeisen ominaisuuden, moniportaisen 
organisaation, ongelmana on etäisyys palvelujen käyttäjistä. Moniportai-
set organisaatiot ovat palveluketjussa toisiinsa siten, että ylemmät organi-
saatioportaat tuottavat osapalveluja alemmille organisaatioportaille. 

7. Moniportaisen organisaation suorittavaa tasoa ylemmän organisaatiota-
son tai organisaatiotasojen toimintaa arvioitaessa ovat mahdollisia intres-
sitahoja esim. poliittiset päätöksentekijät, palvelun tuottajaorganisaation 
johto ja asiantuntijavirkamiehet, alempi organisaatiotaso sekä palvelujen 
käyttäjät. Voidaan olettaa, että alempi organisaatiotaso on kiinnostunut 
pääasiassa siitä, missä määrin ylempi organisaatiotaso tukee sille itselleen 
asetettujen tavoitteiden toteutumista, ts. vaikuttaa palvelun lopputuloksen 
laatuun omalta osaltaan. Alemman organisaatiotason johdon näkökulma 
ylemmän organisaatiotason palvelun laatuun on kaksisuuntainen: se toi-
mii välittäjänä ylemmän organisaatiotason ja alemman organisaatiotason 
tavoitteiden yhteensovittamisessa. Lisäksi se on kiinnostunut siitä, miten 
ylempi organisaatiotaso tukee palvelulle asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. Koska kyse on nk. suorittavasta organisaatiotasosta, asiakkaan aut-
tamisen näkökulma on sille tärkeää. Alemman organisaatiotason palvelun 
varsinaisesti toteuttava henkilöstö puolestaan on orientointunut työssään 
lähinnä asiakkaan auttamiseen. Ylemmän organisaatiotason osuus palve-
luketjussa jää näkymättömäksi palvelun loppukäyttäjille, eikä se ole hei-
dän kiinnostuksensa ensisijainen kohdekaan muuten kuin heidän kansa-
laisroolistaan katsottuna. 

8. Poliittiset päätöksentekijät, lainsäätäjä ja kunnalliset luottamuselimet, 
asettavat yleensä tavoitteet palvelun lopputulokselle, eivät organisaation 
eri osien osuudelle toiminnassa. Poliittisten päätöksentekijöiden asetta-
mista tavoitteissa ei siis ole kriteereitä ylemmän organisaatiotason toi-
minnan arvioimiselle, vaan eri organisaatiotasojen tulisi keskenään sopia 
palvelutuotannossa niiden kunkin työosuutta koskevasta laadusta. 

9. Eri intressitahojen mahdollisuus saada tietoa ylemmän organisaatiotason 
tuottaman palvelun laadusta vaihtelee. Kokemukseen perustuvaa tietoa 
palvelun laadusta on alemman organisaatiotason johdolla ja niillä asian-
tuntijoilla, jotka varsinaisesti tuottavat palvelun. Ylemmän organisaatio-
tason asiantuntijahenkilöstöllä on kokemustietoa palvelusta työn organi-
soimisen näkökulmasta. 
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6. Palvelun ja laadun käsite sekä 
palvelun laatua koskevien mittarien 
muodostaminen julkisessa hallinnossa 

6.1 Palvelun käsite 

Palvelun kehittämistä alettiin painottaa Suomen julkisessa hallinnossa erityisen 
voimakkaasti 1980-luvun loppupuolella. Hilkka Summan mukaan (1989, 30 ja 
74) palvelun kehittämisen painottamiseen vaikutti 1980-luvun loppupuolella 
uusien superideologioiden korostaminen. Näitä superideologioita olivat tuolloin 
tehokkuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Niihin liittyivät arvoina toiminnan 
tuloksellisuus, kansalaisen näkeminen asiakkaana, hallinnon palvelukyky ja kil-
pailun keinoin toteutuva itseohjautuvuus. Tuolloin nk. suunnitteludiskurssi väis-
tyi palveludiskurssin tieltä. Summa käyttää diskursiivisen muodostuman käsitettä 
kuvaamaan sitä keskustelua, jolla hallintoa kulloinkin tarkastellaan. Suunnittelu-
diskurssi sai väistyä palveludiskurssin tieltä siihen liittyvien ongelmien vuoksi. 
Diskursseille ominaiseen tapaan suunnittelua koskeva keskustelu loppui, ja tilalle 
tulivat palveludiskurssi ja tuloksellisuusdiskurssi. Vaikka suunnitelmallisuuden 
merkitystä sinänsä ei kiellettykään, näihin diskursseihin ei kuulunut suunnitel-
mallisuussanasto. Sen vuoksi suunnitelmallisuudesta ei enää keskusteltu, mikä 
johti siihen, että suunnitelmallisuus ikään kuin lakkasi olemasta. 

Muita syitä palvelun kehittämisen tulolle hallinnon kehittämisen painopiste-
alueeksi olivat myös esim. hallinnon omat ongelmat liittyen esim. rahoitukseen, 
tehokkuuteen ja legitimiteettiin, hyvinvointivaltion ja kollektivismin kritisointi 
yleensäkin sekä erityisesti Ruotsin julkisen hallinnon esimerkki (Oulasvirta 
1993, 27–35). 

1990-luvulle tultaessa alettiin käyttää enemmän laadun käsitettä ja siihen lä-
heisesti liittyviä käsitteitä sekä laadun kehittämiseen liittyviä menettelytapoja. 
Tällöin lakattiin puhumasta palvelun kehittämisestä, ja tilalle tuli uusi diskurssi, 
jossa keskeisenä käsitteenä olivat sana ”laatu” ja siihen liittyvät lähikäsitteet. 
Palvelun kehittämisestä ei tällöin enää juurikaan puhuttu julkisen hallinnon ke-
hittämistyössä. 

Käsitteitä tarkasteltaessa on aina syytä ottaa huomioon jonkin käsitteen sisäl-
tö ja soveltamisala sekä sen suhde toisiin, siihen läheisesti liittyviin käsitteisiin. 
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Keskeisiä palvelun kehittämiseen liittyviä käsitteitä ovat mm. palvelun, asiak-
kaan, asiointiprosessin sekä palveluperiaatteen käsitteet.  Palvelun kehittämiseen 
liittyi useita muitakin käsitteitä, kuten ydin- ja lisäpalvelun käsitteet sekä palve-
lukyvyn käsite. 

Palvelun kehittämiseen liittyvien käsitteiden juuret ovat peräisin liiketalous-
tieteestä, josta ne ovat tulleet julkisen hallinnon käyttöön. Julkisen hallinnon 
toimintaan sovellettujen käsitteiden alkuperä ilmenee siten, että ne tuntuvat siinä 
yhteydessä usein epäloogisilta ja soveltumattomilta suhteessa julkisen hallinnon 
toiminnasta entuudestaan käytettyihin käsitteisiin (ks. esim. Oulasvirta 1995, 49–
56). Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin käsite palvelukäsitteistöstä on palve-
lun käsite, koska tutkimustehtävänä on palvelun laatua koskevan arviointikehi-
kon muodostaminen. Tutkimuksen kannalta on kuitenkin merkitystä myös palve-
luperiaatteen, asiointiprosessin ja asiakkaan käsitteillä, minkä vuoksi palvelun 
käsitettä tarkasteltaessa tarkastellaan myös näitä käsitteitä. 

Palvelun käsitteelle on annettu useita toisistaan hyvinkin paljon poikkeavia 
määritelmiä. Useat liiketaloustieteisiin kuuluvat palvelun määritelmät korostavat 
vuorovaikutusta palveluhenkilöstön kanssa tai ainakin jonkin fyysisen järjestel-
män tai laitteen välillä (esim. Lehtinen 1982, 48–51). Toisaalta eräät kirjoittavat 
toteavat, ettei tällaista vuorovaikutusta aina ole (ks. esim. Grönroos 1990, 49) tai 
että vuorovaikutusta tulisi pikemminkin parantaa omaksumalla palvelustrategia 
mm. teollisessa tuotannossa (Grönroos 1990, 64–65). Usein ajatellaan, että pal-
velut ovat aineettomia, että ne ovat prosesseja, että palvelut kulutetaan ja tuote-
taan osin samanaikaisesti ja että asiakas palvelujen käyttäjänä osallistuu itse 
myös palvelutapahtumaan (ks. esim. Grönroos, 1987, 9–30). Christian Grönroos 
on myös painottanut sitä, että palvelun käyttäjä kuluttaa varsinaisesti palvelun 
tuotantoprosessia (tai palveluprosessia) ja siitä saatavaa arvoa, jonka muodosta-
miseen hän itse osallistuu, eikä pelkästään palvelun tuotantoprosessin lopputu-
losta (2001, 85–89). Hän on kuvannut tätä asiaa seuraavasti; 

” Palveluiden johtamisen ja markkinoinnin ymmärtämiseksi on välttämätöntä 
ymmärtää, että palvelun kuluttaminen tarkoittaa pikemminkin prosessin kuin 
lopputuloksen kuluttamista. Kuluttaja tai käyttäjä kokee palveluprosessin (tai 
palvelun tuotantoprosessin) osaksi palvelun kulutusta; hän ei siis koe kuluttavan-
sa vain prosessin lopputulosta, niin kuin fyysisten tuotteiden perinteisessä mark-
kinoinnissa on totuttu ajattelemaan. Kun asiakkaat kuluttavat palveluja, he koke-
vat ainakin jossain määrin myös palvelun tuottamisen prosessin ja osallistuvat 
siihen. Kulutusprosessi johtaa asiakkaan saamaan lopputulokseen, joka siis syn-
tyy palveluprosessin tuloksena. Tästä syystä palveluprosessin kulutus on ratkai-
sevan tärkeä osa palvelukokemusta”. (sulut ja kursivointi Grönroosin, LO:n 
huom.) 

 
Palvelusta Grönroos (2001, 79) on esittänyt seuraavan määritelmän: 

” Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva 
prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan 
yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten re-
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surssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovai-
kutuksessa”. 

 
Richard Normann (1985, 19) on puolestaan luonnehtinut palvelua mm. seu-

raavasti: Palvelu on aineeton. Sen omistusoikeus ei siirry. Tuotetta ei voida 
myydä edelleen eikä sitä voida esitellä tehokkaasti ennen ostoa (tuotetta ei ole 
olemassa ennen ostoa). Tuotetta ei voi varastoida. Tuotanto ja kulutus tapahtuvat 
usein samanaikaisesti. Tuotanto, myynti ja kulutus tapahtuvat usein samassa pai-
kassa. Tuotetta ei voida kuljettaa (mutta ”tuottajia” voi usein kuljettaa). Osta-
ja/asiakas osallistuu suoraan tuotantoon. Välitön kontakti on usein välttämätön. 
Palvelua ei usein voida hänen mukaansa viedä mutta palvelujärjestelmä voidaan. 
Lähes vastaavanlainen on myös Jarmo R. Lehtisen esittämä luettelo palvelun 
ominaisuuksista (1982, 14). 

Tämän tutkimuksen tehtävän kannalta oleellisempi näkökulma kuin liiketalo-
ustieteellinen näkökulma palvelun käsitteeseen on palvelun käsitteen ymmärtä-
minen julkisen hallinnon toimintaympäristössä. Palvelun käsite julkisen hallin-
non toimintaympäristöön sovellettuna saa kokonaan toisenlaisia ulottuvuuksia 
kuin yksityisen sektorin palvelun käsite. 

Palveluilla voidaan Markku Kiviniemen (1985, 6) mukaan mm. yhteiskunnan 
toimintojen lohkoa kansantaloudellisessa luokittelussa, tiettyjä organisaatioita, 
jotka tuottavat palveluja, toimintoja ohjaavaa periaatetta ja erityisesti arkikielessä 
toimintaa jonkin hyväksi, tukemiseksi tai auttamiseksi. 

Seuraavassa esityksessä tarkastellaan kutakin em. näkökulmaa palveluun 
erikseen. 

Palvelusten lohko kansantaloudellisesta luokittelussa perustuu eri elinkeino-
jen luonteen luokitteluun. Näitä elinkeinojen lajeja ovat alkutuotanto (maa- ja 
metsätalous, metsästys ja kalastus sekä kaivannaisteollisuus), jalostus (tehdaste-
ollisuus, rakennustoiminta sekä sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. tuotannonalat) 
sekä palvelukset (liikenne, kauppa, pankit, vakuutus, asuntojen omistus, yleinen 
hallinto ja maanpuolustus yms. toiminnot). Palvelusten lohko sisältää sekä julkis-
ta että yksityistä toimintaa. Siihen kuuluu yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia 
palveluja, joihin sisältyvät julkinen hallinto, puhtaanapito, opetus- ja tutkimus-
toiminta, lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, sosiaalihuolto, kulttuuri- ja virkistys-
toiminta, järjestö- ja aatteelliset palvelukset sekä kotitalouksia palveleva toimin-
ta. (Kiviniemi 1985, 6.) Siten lähes koko julkisen hallinnon toiminta kuuluu 
palvelusten elinkeinolohkoon. 

Edellistä hieman suppeampi, vain julkisia organisaatioita koskeva näkemys 
palvelusten lohkosta voidaan johtaa 1970-luvun lopussa julkaistuun nk. DETA-
projektiin (Heiskanen 1977, 17–18) sisältyvistä näkemyksistä siitä, miten yhteis-
kunnan julkinen hallintajärjestelmä voidaan jaotella. Yhteiskunnan julkinen hal-
lintajärjestelmä muodostuu poliittis-hallinnollisesta ohjausjärjestelmästä, julki-
sista toteuttavista hallintojärjestelmistä sekä julkisesta peruspalvelu- ja hyvin-
vointisektorista. Poliittis-hallinnollinen ohjausjärjestelmä määritellään kannatuk-
sen massamobilisaatioon tai strategisten erikoisryhmien (esim. poliisi ja asevoi-
mat) tukeen perustuvaa pakkovaltaa käyttäviksi, potentiaalisesti kaikkia yhteis-
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kunnan instituutioita, organisaatioita, yksilöitä ja ryhmiä koskevia päätöksiä te-
keviksi instituutioiden ja organisaatioiden muodostamaksi kokonaisuudeksi. To-
teuttavat julkiset hallintajärjestelmät puolestaan ohjaavat toisia yhteiskunnan 
hallintajärjestelmiä tai julkista peruspalvelu- ja hyvinvointisektoria. Heiskasen 
mukaan (1977, 79) varsinainen peruspalvelu- ja hyvinvointisektori muodostuu 
välittömästi julkisessa omistuksessa olevista ja sen itsensä ohjaamista palveluyk-
siköistä ja niiden hoidossa olevista resurssien jako- ja palvelupisteistä ja kapasi-
teetista. Peruspalvelu- ja hyvinvointisektoriin kuuluvat jakamattomat infrastruk-
tuuripalvelut, kuten tiet, satamat ja vesijohdot, hallinnollinen infrastruktuuri, 
kuten koulut ja sairaalat, järjestyksen ylläpitopalvelut, kuten poliisi- ja oikeus-
palvelut, tulonsiirrot hyvinvointipalveluina, kuten tulonsiirrot esim. terveyspal-
velujen ostoon, eläkkeet ja lapsilisät, sekä varsinaiset merithyödykkeet, kuten 
julkiset terveyspalvelut, koulutuspalvelut ja sosiaalipalvelut. 

1990-luvun talouskriisin jälkeen Suomessa on ryhdytty puhumaan hyvinvoin-
tivaltion sijasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Tällä sanavalinnalla painotetaan mui-
denkin tahojen kuin julkisen vallan merkitystä hyvinvoinnin tuottajana. Näitä 
tahoja ovat esim. markkinaehtoiset ratkaisut, järjestöt, perheet ja yksiköt. (Kanto-
la & Kautto 2002, 13.) 

Palveluiksi voidaan nimittää myös suoritteita, jotka on tuottanut palveluorga-
nisaationa pidettävä organisaatio. Julkiset organisaatiot voidaan jaotella niiden 
toiminnan luonteen mukaisesti valvontaluonteisiin, tuotantoluonteisiin ja palve-
luluonteisiin organisaatioihin. Palveluluonteisia tehtäviä ovat opetus, tiede ja 
kulttuuri, terveydenhuolto, sosiaalihuolto, työvoima ja osin liikenne. Erityisesti 
valvonta- ja tuotantoluonteisia tehtäviä suorittavissa organisaatioissa näkökulma 
on korostuneesti yhteisöpalvelu. (Kiviniemi 1985, 33–38.) On kuitenkin syytä 
huomata, että myös useiden palveluluonteisten julkisten organisaatioiden palve-
lut toteuttavat jotain yhteisöllistä tehtävää: ne esim. haluavat muuttaa ”asiak-
kaidensa” toimintaa, integroida heidät yhteiskuntaan, kontrolloida heitä tms. (ks. 
esim. Hasenfeld & English 1974, 1–7). Palvelukäsitteistöön kuuluu myös erilai-
sia liitännäis- ja tukipalveluihin liittyviä käsitteitä. Nämä käsitteet ovat ongel-
mallisia mm. siksi, että ydinpalvelun erottaminen siihen kuulumattomista ”yli-
määräisistä” palveluista on monesti mahdotonta (ks. esim. Oulasvirta 1993, 73–
75). 

Palveluksi voidaan nimittää myös toimintaa ohjaavaa periaatetta, palvelupe-
riaatetta. Kari Sinisalo (1978, 12) katsoo, että hallintomenettelylaki, joka sisälsi 
neuvontavelvollisuuden, edisti samalla palveluperiaatteen toteutumista. Palvelu-
periaatteen käsitteellä tarkoitetaan asiakkaiden vaivannäön ja kuormituksen vä-
hentämistä asiakassuhteissa, siis pyrkimystä siihen, että kaikkien asiakkaiden 
asiointi organisaatiossa on helppoa, vaivatonta, yksinkertaista ja sujuvaa (Kivi-
niemi 1985, 11). Palveluperiaatteen katsotaan yleisimmin koskevan nimenomaan 
asiointia ja siihen liittyviä järjestelyjä (vrt. kuitenkin Jylhä 1992, 60, jossa Jylhä 
tuo esiin sen, että palveluperiaate koskee myös toiminnan sisältöä eli sitä, ”mitä 
asioita tehdään ja miten asiakaskunnan hyvinvointi edistyy”).” Palveluperiaate 
koskee kaikkia julkisia organisaatioita riippumatta julkisen organisaation tehtä-
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vien luonteesta: kaikissa julkisissa organisaatioissa on asiointi pyrittävä teke-
mään asioivien kannalta mahdollisimman helpoksi ja miellyttäväksi. 

Varsinkin arkikielessä palvelulla tai palvelemisella tarkoitetaan usein toimin-
taa jonkun hyväksi, tukemiseksi tai auttamiseksi (Kiviniemi 1985, 6). Silloin, 
kun palvelun käsite määritellään tällä tavalla, itsepalvelun käsite on suhteessa 
palvelun ja palveluperiaatteen käsitteisiin ongelmallinen, koska itsepalvelu saat-
taa lisätä mm. palvelun käyttäjän tiedollista kuormitusta. 

Asiointiprosessilla tarkoitetaan kaikkia niitä vaiheita, joita palvelua tarvitse-
vat käyvät läpi saadakseen käyttöönsä palvelun. Asiointiprosessiin kuuluu vain 
itse asiointi, ei se asia tai palvelu, jota varten organisaatiossa asioidaan. Asiointi-
prosessin lopputuloksena kansalainen saa viranomaiselta palvelun tai muun suo-
ritteen, esim. päätöksen. Esimerkiksi terveyskeskuksen asiakas joutuu ehkä ot-
tamaan selville, missä terveyskeskus sijaitsee, milloin se on auki, miten hän pää-
see sinne ja mitä asiapapereita häneltä mahdollisesti edellytetään asioidessa. 
Terveyskeskukseen saapuessaan hän joutuu ehkä tutkimaan kyltitystä, jonotta-
maan, täyttämään erilaisia kaavakkeita jne., ennen kuin hän pääsee käyttämään 
sitä palvelua, esim. lääkärin tai terveydenhoitajan palvelua, jota varten hän on 
tullut. Tämän jälkeen hän joutuu ehkä odottamaan laboratoriokoetuloksia tms. 
Nämä kaikki asioinnin vaiheet muodostavat asiointiprosessin. 

Asiointitapahtumasta voidaan erottaa toisistaan aika ennen aktiivista asioin-
tia, aktiivinen asiointiaika ja aika aktiivisen asioinnin jälkeen (Kiviniemi 1985, 
10–13). Asiointitapahtumaa tai asiointiprosessia [asiointiprosessin käsitettä 
käyttävät mm. Jylhä (1992, 17) ja Vuorela (1989, 38)] voidaan kehittää palvelu-
periaatteen mukaisesti siten, että vähennetään asiakkaiden taloudellista, ajallista 
ja tiedollista kuormitusta ja lisätään asioinnin eri vaiheissa palvelualttiutta. Asi-
ointiprosessi on varsinkin aiemmin ollut palvelun laadun kehittämisessä unoh-
dettu alue, sillä suurin huomio on perinteisesti kiinnitetty varsinaiseen palveluun 
eikä asiointiin. 

Asiakkaan käsite on peräisin yksityiseltä sektorilta. Usein se tuo mieleen ku-
luttajuuteen liittyviä näkökohtia. Kuluttajuuteen liittyviä periaatteita ja kulutta-
juusajattelun soveltumista julkiseen hallintoon on tarkastellut mm. Jenny Potter 
(1988, 149–164). Hän katsoo, että kuluttajuuteen liittyy sellaisia periaatteita kuin 
palvelujen saatavuuden, valinnan, tiedotuksen, valitusmahdollisuuden ja edus-
tuksellisuuden periaatteet. Palvelun täytyy olla kuluttajuusajattelun mukaan ih-
misten saatavilla. Tuote- ja palveluvalikoiman tulee olla mahdollisimman laaja, 
jotta kuluttaja voi olla suvereeni. Lisäksi kuluttajat tarvitsevat mahdollisimman 
paljon tietoa voidakseen valita järkevästi ja voidakseen käyttää palveluja hyö-
dyksi. Kuluttajat tarvitsevat myös mahdollisuuden kertoa epäkohdista kun niitä 
ilmenee. Kuluttajuuteen kuuluu hänen mukaansa myös kuluttajien edustus palve-
luja käsittelevissä päätöksentekoelimissä. 

Vastaavanlaista kritiikkiä kuluttajuusajattelun soveltumisesta julkiseen hal-
lintoon on esittänyt myös Christopher Pollitt (1990, 125–130). Hänen mukaansa 
kuluttajuusajattelu ei sovi kaikkiin julkisen hallinnon organisaatioihin. Joissakin 
julkisen hallinnon organisaatioissa kansalaisten asiointi voi olla pakon sanelemaa 
eikä kansalainen voi valita eri organisaatioiden välillä (esim. poliisi, vankila ja 
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lastensuojelulaitokset), tai sitten hänellä ei varattomana ole tosiasiallisia vaihto-
ehtoja esim. koulujen, sairaaloiden yms. suhteen. Julkisen hallinnon organisaati-
on asiakaspiiri voi olla rajattu siten, etteivät kaikki kuulu asiakkaiden piiriin 
vaikka kenties haluaisivatkin kuulua. Yksityisellä sektorilla tällaiseen kysyntään 
reagoitaisiin lisäämällä tuotantoa, mutta sama ei välttämättä päde julkisessa hal-
linnossa. Kuluttajuusajattelu korostaa hänen mukaansa asiakkaiden ajankohtais-
ten toiveiden täyttämistä, mikä ei välttämättä sovi myöskään moniin sellaisiin 
julkisen hallinnon organisaatioihin, jotka työskentelevät asiakkaidensa kanssa 
esim. pitkäjänteisesti ja asiakkaidensa toimintaa muuttaen, kuten opetustoimin-
nassa. 

Muiden muassa edellä kuvattujen kaltaiset julkisen sektorin erityispiirteet 
vaikuttavat myös siihen, keitä voidaan pitää julkisen organisaation asiakkaina. 
Asiakkaan käsitteen soveltuvuus julkisen sektorin toimintaan on aiheuttanut pal-
jon keskustelua yhtäältä hallinnon tutkijoiden ja toisaalta käytännön kehittämis-
työtä tekevienkin keskuudessa. Seuraavassa esityksessä tarkastellaan lyhyesti 
asiakkaan käsitettä julkisessa hallinnossa siksi, että käsite sovellettuna julkisen 
hallinnon toimintaan on moniulotteinen ja kiistanalainen. 

Julkisen hallinnon asiakkuus on käsitteenä monimerkityksellinen ja moni-
ulotteinen (ks. esim. Euroopan laatupalkintomalli julkisella sektorilla 2002, 6–7). 
Siihen liittyy mm. seuraavia piirteitä: 

 
1. Asiakkaan käsite viittaa palvelun käytön ohella myös valintaan ja mak-

samiseen (Lillrank 1998, 42–46, Turtiainen 2000, 55). 
2. Julkisten palvelujen rahoittajina ja palvelujen käyttäjinä eivät ole välttä-

mättä samat henkilöt, ja asiakkuus on siten ikään kuin jaettua (Lumijärvi 
& Jylhäsaari 2000, 109, jotka viittaavat G. Wagenheimin ja J. Reurinkin 
(1991) kirjoituksiin.) 

3. Puhuttaessa julkisessa hallinnossa asiakkuudesta on tärkeä huomata, että 
usein asiakas on jokin yhteisö, joka saa palvelusta edun. Esimerkiksi jär-
jestyksenylläpitopalveluissa hyvinvoinnin edunsaajina ovat ne henkilöt, 
joiden turvallisuutta suojellaan. Tällöin vastaavasti joidenkin toisten hen-
kilöiden toimintamahdollisuuksia voidaan rajoittaa. (Jylhä 1992, s. 10.) 

 
Asiakkaan käsite on vakiintunut kielenkäytössä koskemaan julkisissa organi-

saatioissa asioivia henkilöitä, vaikkakin on monia kirjoittajia, joiden mielestä 
asiakkaan käsitettä ei voida useinkaan käyttää julkisten organisaatioiden yhtey-
dessä (ks. esim. Gaster 1995, 23–24). Asiakkaan käsitteen käyttö on erityisen 
vaikeaa esim. silloin, kun on kyse esim. valtion pakkovaltaan liittyvistä tehtävis-
tä, kuten vankeinhoitolaitoksen tuomittuun kohdistamasta vapaudenriistosta. 

Asiakkaan käsitteen käyttöä julkisen hallinnon toiminnan yhteydessä vaikeut-
taa siten se, että käsite on peräisin yksityiseltä sektorilta ja aiheuttaa mielleyhty-
miä, jotka julkiseen hallintoon siirrettyinä tuntuvat ristiriitaisilta ja epäloogisilta. 
Julkisessa hallinnossa on omat erityispiirteensä, jotka vaikeuttavat asiakkaan 
käsitteen käyttöä. Asiakkaan käsite on kuitenkin vakiintunut myös julkiseen hal-
lintoon palvelu- ja laatuajattelun omaksumisen myötä. On kokonaan toinen ky-
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symys, onko asiakkaan käsite sovellettuna julkiseen hallinnon reaalimääritelmän 
mukainen vaiko nominaalimääritelmä. Nominaalimääritelmä on jonkinlainen 
sopimus siitä, että jokin sana tai symboli merkitsee samaa kuin jokin toinen sana 
tai sanajoukko, kun taas reaalimääritelmässä yritetään kertoa jotakin määriteltä-
vän käsitteen tunnusomaisista piirteistä (Eskola 1971, s. 21–23). Asiakkaan kä-
sitteen reaalimääritelmän käyttöön liittyisi ainakin käsitteen alkuperäistä määrit-
telyä ajatellen mm. valinnanvapaus ja kuluttajuus. Toisaalta, kun jokin käsite 
vakiintuu puhekieleen, syntyy siitäkin aikaa myöten reaalimääritelmä. 

Michael Lipsky (1980, 59, ks.myös Prottas 1979, 9–10) toteaa asiakkuudesta 
nk. katutason byrokratioissa (palvelun nk. suorittavalla tasolla tuottavat viran-
omaiset ja virkamiehet, kuten poliisit ja opettajat), etteivät asiakkuuteen liittyvät 
ominaisuudet esiinny asiointitilanteen ulkopuolella. Asiakkuuteen kuuluu hänen 
mukaansa myös yhtäältä se, että asiakas luokitellaan tiettyyn kategoriaan kuulu-
vaksi, ja toisaalta se, että kansalainen oppii asiakkaan roolin. 

Asiakkaan käsite on eri asia kuin kansalaisen käsite. Kansalaisen käsite viit-
taa pikemminkin yhteisön kuin yksilön toimintaan ja eroaa tässä suhteessa kulut-
tajan käsitteestä: kuluttajan käsite viittaa yksilöön. Julkisen palveluorganisaation 
ja kansalaisen välistä suhdetta määrittävät sellaiset lähtökohdat kuin yhdenver-
taisuus-, tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuusperiaatteet sekä eräiltä osin sosiaa-
lisen tasa-arvon vaatimus hallintotoiminnassa (ks. esim. Turtiainen 1994, 97). 
Kansalainen voi käyttää ainoastaan niitä palveluja, joihin hänellä on oikeus. 
Kansalaisen on myös täytettävä tietyt velvollisuudet, ennen kuin oikeus palve-
luihin syntyy. Kansalainen on samaan aikaan palvelujen lähde ja kohde. Hänen 
yksilölliset tarpeensa voidaan ottaa rajoitetusti huomioon. (Turtiainen 2000, 80.) 

Christian Grönroos (2001, 248) kuvaa asiakkaan näkökulmaa – tosin käyttäen 
käsitteitä ”ulkoinen” ja ”sisäinen tehokkuus”. Sisäinen tehokkuus kertoo hänen 
mukaansa yrityksen toimintatavasta, ja sitä voidaan mitata esim. tuotannon yk-
sikkökustannuksilla. Ulkoisessa tehokkuudessa on puolestaan kyse siitä, millai-
seksi asiakkaat kokevat yrityksen toiminnan ja tuotoksen. Siinä on kyse asiak-
kaiden ulkoisesta tehokkuudesta muodostamasta käsityksestä. Grönroos (2001, 
248) kuvaa asiakkaan näkökulmaa palveluun mm. seuraavasti: 

”Palvelujen tuotantoprosessia koskevien johtopäätösten katsotaan liian usein 
vaikuttavan vain sisäiseen tehokkuuteen. Tämä johtaa usein toimintoihin ja 
palkkiojärjestelmiin, jotka tukevat vääriä toimenpiteitä. Ravintolapäälliköitä 
palkitaan usein elintarvikekustannusten kurissa pitämisestä, mikä ei kiinnosta 
asiakkaita, sillä he haluavat vain hyvää ruokaa ja huomaavaista palvelua. Ravin-
tolapäälliköitä tulee palkita siitä, mitä asiakkaat liiketoiminnasta etsivät.” 

 
Asiakaslähtöisen laadun näkökulmaa luonnehtiikin juuri ensisijaisesti laadun 

subjektiivinen puoli, ts. se, miten hyvin palvelu täyttää käyttäjän vaateet ja tar-
peet (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 52). Asiakaslähtöinen laatu on sitä epätoden-
näköisempää, mitä lähemmäksi mennään nk. yövartijavaltiotehtäviä. Helpommin 
laatujohtamiseen liittyvä asiakaslähtöinen laatukäsite sopii hyvinvointipalvelui-
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hin, joissa palveluilla on vapaaehtoinen luonne. (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 
191–192.) 

Julkisen hallinnon toimintaa ohjaa tyypillisesti pikemminkin yhteisöllinen 
kuin yksilöllinen asiakaslähtöisyys, koska myös nk. hyvinvointipalvelujen hoitoa 
kuten opetusta, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa, ohjaavat pikemmin yhteisölli-
set kuin yksilölliset näkökulmat. 

Palvelukyky on joskus määritelty organisaation ominaisuudeksi, joka vaikut-
taa palvelutasoon ja sen laatuun (Kiviniemi 1985, 16). Kiviniemen mukaan pal-
veluorganisaatioiden palvelukykyisyys muodostuu keinoista toimia asiakkaiden 
hyväksi sekä keinoista vähentää asiakkaiden vaivannäköä, kuormitusta ja kus-
tannuksia. Jukka Jylhä (1992, 22) puolestaan on määritellyt palvelukyvyn tar-
koittavan organisaation kykyä toimia niin, että tuloksena syntyy hyviä palveluja, 
minkä seurauksena syntyy hyvä palvelutaso. Jylhä näkee siis palvelukyvyn vas-
taavan hyvin suuressa määrin sisäistä tehokkuutta. Samoilla linjoilla palveluky-
vyn käsitteen määrittelyssä ovat myös Liekki Lehtisalo ja Reijo Raivola (1999, 
97–98), joskin he erottavat toisistaan sisäisen ja ulkoisen palvelukyvyn. Edellä 
esitetty Jylhän määritelmä kuuluu tässä luokittelussa sisäiseen palvelukykyyn. 
Ulkoisessa palvelukyvyssä on Lehtisalon ja Raivolan mukaan kyse perimmiltään 
organisaatioiden funktioiden toteuttamisesta, siitä, miten vaikuttavaa organisaa-
tion toiminta on, ovatko palvelujen loppukäyttäjät ja ulkoiset asiakkaat tyytyväi-
siä, kohdentuvatko palvelut oikein, ovatko palvelut riittäviä ja relevantteja asiak-
kaiden tarpeiden kannalta jne. 

Palvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa palveluorganisaatioina pidettävien 
organisaatioiden tuottamia suoritteita. Palvelun ymmärtäminen palveluorganisaa-
tioiden tuottamiksi suoritteiksi – eikä esim. koko julkisen hallinnon toiminnaksi 
– on perusteltua tutkimusongelman kannalta. Tutkimusongelman toisen osan 
muodostaa se, miten ylemmän organisaatiotason toimintaa on perusteltua arvioi-
da koulunkäyntiavustajatoiminnan ohjauksessa ja tukemisessa. Kyse on siten 
palveluketjukohtaisesta tarkastelusta eikä esim. koko ylemmän organisaatiotason 
tarkastelusta. Palvelu ymmärretään tässä tutkimuksessa myös toimimiseksi jon-
kun toisen hyväksi, tämän tukemiseksi tai tämän auttamiseksi. 

6.2 Laadun käsite 

Palvelun kehittämistä koskevan diskurssin jälkeen levisi Suomenkin julkisen 
hallinnon toimintaan laatudiskurssi erityisen voimakkaasti 1990-luvulla. Ismo 
Lumijärvi ja Jussi Jylhäsaari (2000, 11–16) kertaavat laatuajattelun historiaa ja 
toteavat, että laatujohtamismalli sai alkunsa Japanissa 1950-luvulla ja levisi mm. 
Yhdysvaltoihin 1980-luvun puolivälissä. Suomen yritysten ja julkisen hallinnon 
piiriin laatujohtaminen tuli 1980-luvun alussa. Tällöin saatettiin laatujohtamises-
ta nostaa esiin sen yksittäisiä piirteitä, kuten laatupiirejä, minkä vuoksi laatujoh-
tamisen vaikutus toimintaan ei ollut suuri. 1990-luvulla Suomenkin julkiseen 
hallintoon ryhdyttiin istuttamaan New Public Management -oppia. Suomessa 
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oppia ei omaksuttu puhdasoppisena vaan tulosohjaus istutettiin Suomen julkises-
sa hallinnossa normi- ja resurssiohjauksen tilalle. 1990-luvun lopulta lähtien laa-
tujohtamisen merkitys on lisääntynyt, joskin tulosohjaus ja tulosjohtaminen ovat 
laatujohtamiseen nähden olleet keskeisemmässä asemassa. Laatuajattelun merki-
tystä on lisännyt mm. Euroopan Unionin jäsenyys, koska Euroopan Unionissa 
laadun merkitystä on korostettu. Myös maailmantalouden globalisaatio on heidän 
mukaansa lisännyt laadun merkitystä kilpailun kiristyessä. 

Laadun käsitteestä on olemassa lukuisia määritelmiä, jotka saattavat poiketa 
huomattavastikin toisistaan. Laadun käsitteellä voidaankin viitata panoksiin, pro-
sesseihin, tuotoksiin ja vaikutuksiin (ks. esim. Pollitt & Harrison 1994, 13). 

Timo Silén (1997, 13–14) on todennut, että laadun käsite on kehittynyt alku-
peräisestä tuotteen virheettömyydestä kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtokäsit-
teeksi. Laatu käsitetäänkin hänen mukaansa nykyisin yhä useammin yrityksen 
laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka tavoitteita ovat asiakkaiden tyytyväisyys, 
kannattava liiketoiminta ja pitkällä aikavälillä kilpailukykyisyyden säilyttämi-
nen. Hyvin johdetussa yrityksessä laatua ei Silénin mukaan käytetä erillisenä 
käsitteenä tai toimintona, vaan se huomioidaan systemaattisesti kaikessa toimin-
nassa. 

Yleinen laadun määritelmä on se, että laatu on sopivuutta käyttötarkoituk-
seen. Esimerkiksi Joseph M. Juran (1989, 15) toteaa tämän määritelmän saaneen 
laajan hyväksynnän. Jotkut kirjoittajat (Zeithaml, Berry & Parasuraman 1988, 
36) taas määrittelevät laadun yksinkertaisesti siten, että he toteavat havaitun laa-
dun olevan käyttäjien odotusten ja havaintojen välistä suhdetta (difference bet-
ween consumer expectations and perceptions).  Jotkut kirjoittajat kuvaavat yksi-
tyiskohtaisemmin laadun eri osatekijöitä. Esimerkiksi David A. Garvinin (1988, 
39–48) esittelemä laadun näkökulmien jaottelu hyödyttää palvelun tuottajaa esit-
täessään, mistä ulottuvuuksista laatu yleensäkin koostuu. Tämän jaottelun mu-
kaan laadun käsitteeseen kuuluvat seuraavat näkökulmat: 

 
1. ylivertaisuuden (transcendent) näkökulma 
2. tuotepohjaisuuden (product-based) näkökulma 
3. käyttäjäpohjaisuuden (user-based) näkökulma 
4. valmistuspohjaisuuden (manufacturing-based) näkökulma sekä 
5. arvopohjaisuuden (value-based) näkökulma. 
 
Ylivertaisuuden näkökulman implisiittisenä oletuksena on, Garvinin mukaan 

että korkea laatu edustaa jotain sellaista ajattomuutta, johon eivät vaikuta maun 
ja tyylin muutokset. Laatua ei voida tämän näkökulman mukaan täsmällisesti 
mitata, vaan laadun voi tunnistaa ainoastaan kokemuksen kautta. Tämän näkö-
kulman heikkoutena on laadun tuntomerkkien epämääräisyys. 

Tuotepohjaisen näkökulman mukaiset laadun ominaisuudet puolestaan ovat 
ainakin osin helpommin mitattavissa kuin ylivertaisuuden näkökulman ominai-
suudet. Laatuun vaikuttaa tuotepohjaisuuden näkökulman mukaan tuotteen val-
mistuksessa käytettyjen ainesten ja ominaisuuksien määrä. Myös tämä näkökul-
ma on osin subjektiivinen: riippuu arvostuksesta, mitä aineksia ja ominaisuuksia 
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kukin pitää hyvänä. Ainesten ja ominaisuuksien määrä sen sijaan on Garvinin 
mukaan täsmällisemmin mitattavissa. 

Käyttäjäpohjaisen näkökulman mukaan kaikki ne tuotteet, jotka parhaiten 
tyydyttävät asiakkaiden toiveita, ovat laadukkaita. Laadukkuus näkyy kysynnän 
muutoksissa. Tausta-ajatuksena käyttäjäpohjaisessa näkökulmassa on se, että 
laadukkaat tuotteet vastaavat parhaiten useimpien ihmisten tarpeita. Näkökul-
maan liittyy myös ongelmia. Ongelmana on ensinnäkin se, miten voidaan yleis-
tää ihmisten toisistaan suurestikin poikkeavat odotukset niin, että laadulle löytyy 
sopivia määreitä. Toiseksi tähän näkökulmaan liittyy Garvinin mukaan ongelmia 
sitä kautta, että esim. best seller -kirjoja ostetaan eniten, mutta niihin ei välttä-
mättä liity laadukkuus. 

Valmistuspohjaisessa näkökulmassa laatua arvioidaan suhteessa valmistuk-
selle asetettuihin vaatimuksiin. Poikkeaminen valmistukseen liittyvistä vaati-
muksista edustaa Garvinin mukaan huonompaa laatua. 

Arvopohjaisessa näkökulmassa huomio kiinnitetään kustannuksiin ja hintoi-
hin. Siten laadukas on tuote, joka on valmistettu vaatimusten mukainen mutta 
joka on samalla hinnaltaan sellainen että tuotetta myydään. Kyse on Garvinin 
mukaan erinomaisuudesta, johon ihmisillä on varaa (”affordable excellence”). 

Vastaavasti Juha Huuskosen, Niko Ijäksen ja Olavi Lehtorannan (1997, 30–
31) julkisiin organisaatioihin soveltama kokonaislaadun käsite, joka sisältää pa-
nosten, laadun, prosessin eli toiminnan laadun sekä järjestelmän laadun, loppu-
tuotoksen laadun sekä tarpeisiin (asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeisiin) vastaami-
sen, hyödyttää palvelun tuottajaa. Näin siksi, että siinä palvelun tuottajalle välit-
tyy viesti, jonka mukaan kaikkien em. osa-alueiden tulee olla kunnossa, jotta 
toiminta olisi laadukasta. 

Lucy Gasterin mielestä (1995, 35–37) julkisten palvelujen laadun määritte-
lyssä olisi yleensä hyödyllistä omaksua sellainen laadun määrittely, jossa palve-
lun laadun piirteet määriteltäisiin tiettyjen avainulottuvuuksien osalta ja jossa 
otettaisiin huomioon palveluodotusten ja -kokemusten välinen kuilu, nk. tyyty-
väisyyskuilu. Lisäksi siinä olisi otettava huomioon tietyt avainintressiryhmät, 
kuten kansalaiset, sekä palvelujen välittömät ja lopulliset käyttäjät (direct and 
indirect consumers), henkilöstö, johto, alan ammattilaiset sekä poliitikot. 

Hilkka Summan mukaan (1995, 80–81) laatu ei ole yksiselitteinen käsite. 
Laadulla voidaan tarkoittaa joko tuotteen tai toiminnan laatua. Tuotteen laadulla 
tarkoitetaan tavaran tai palvelun laatua, ja se käsittää kaikki ne ominaisuudet, 
joilla tuote täyttää esitetyt tai olemassa olevat tarpeet. Tuotteen laatu on seuraus-
ta toiminnan laadusta ja sen hyvästä hallinnasta. Toiminnan laatu on toiminnan 
tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja virheettömyyttä suhteessa tavoiteltuun, 
asiakkaan arvostamaan lopputilaan. Summa katsoo, että tuottavuudessa ja talou-
dellisuudessa saavutetut tulokset vaihtelevat toiminnan laadun mukaan ja vaikut-
tavuus taas tuotteen laadun mukaan. Vaikuttavuus voidaan puolestaan jakaa 
asiakasvaikuttavuuteen, joka määritellään käyttäjäasiakkaan kokeman laadun 
mukaan, sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, jossa asiakastahot on ymmär-
retty laajemmin ja jossa vaikuttavuutta arvioidaan näiden tahojen määrittämien 
laatutekijöiden mukaan. 
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ISO 9000 -standardeihin aiemmin kuuluneen sanastostandardin (SFS-EN 
8402, 1995) käsitteen ”laatu” perusmääritelmä kuului seuraavasti (standardeja ja 
laadun määritelmää on tämän jälkeen muutettu, ks. esim. SFS-EN ISO 9000, 
2005): 

”Laatu on tuotteen tai palvelun kaikki piirteet tai ominaisuudet, joilla tuote tai 
palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet.” (engl. stated or implied needs). 

 
Oleellista em. määritelmässä ovat seuraavat asiat: 
 
1. Kyseessä ovat kaikki tuotteiden ja palveluiden piirteet ja ominaisuudet. 
2. Kaikkien näiden piirteiden ja ominaisuuksien tulee täyttää jonkin tai joi-

denkin, tässä yhteydessä suoraan mainitsemattoman tahon tai tahojen, il-
maistut tai oletettavat tarpeet. 

3. Kyse on tarpeista, ei vaateista taikka odotuksista. Palvelun tuottaja täyttää 
tiedossaan olevien tahon tai tahojen tarpeet sekä myös tarpeet, joita ei ole 
varsinaisesti tuotu esiin. 

 
Seuraavassa esityksessä tarkastellaan em. vuoden 1995 ISO-järjestelmän sa-

nastostandardin (ISO 8402/1995) laadun käsitteen määritelmää julkisen hallin-
non toimintaympäristön näkökulmasta ja rakennetaan sen pohjalta julkisen hal-
linnon organisaatioiden tuottamien palvelujen laadulle tutkijan mielestä soveltu-
va määritelmä. Tämä määritelmä toimii tässä tutkimuksessa nk. perusmääritel-
mänä, josta johdetaan tutkimuksessa omaksuttu julkisten organisaatioiden tuot-
tamien palvelujen laatua koskeva määritelmä.  Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila 
(2000a, 342) toteaa, että käsiteperheen perusmääritelmä rajaa todellisuudesta 
vain suppean joukon piirteitä. Kun sen mieleen eli intensioon lisätään muita 
määreitä, saadaan monimutkaisempia käsitteitä, joilla todellisuutta voidaan tar-
kastella hienojakoisemmin. Siten saadaan aikaan perusmääritelmän seurannais-
käsitteitä. Se, että em. määritelmä on valittu tutkimuksen perusmääritelmäksi, 
johtuu siitä, että tämä laadun määritelmä on tuote- ja palvelukeskeinen. Tutki-
musongelman toisen osuuden muodostaa koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen 
ja valvonnan arvioinnin perusteiden pohdinta. Koulunkäyntiavustajien työssä on 
kyse yksittäisestä palvelusta. 

Perusmääritelmää tarkastellaan seuraavassa esityksessä yksi em. ominaisuus 
kerrallaan ja otetaan kantaa siihen, millainen sen tutkijan mielestä olisi perustel-
tua olla erityisesti julkisen hallinnon toimintaympäristössä. 

 

1. Kyseessä ovat kaikki tuotteiden ja palveluiden piirteet ja ominaisuu-
det 

 
Se, että kaikkien palvelun piirteiden ja ominaisuuksien tulee täyttää jonkin tai 

joidenkin tahojen tarpeet, merkitsee sitä, että palvelun laatu kattaa kaikki sen 
arvioijalle näkyvät asiat. Usein kiinnitetään huomiota pelkästään palveluun 
(esim. lääkärin toiminta vastaanotolla) eikä palvelun saamiseen liittyvään asioin-
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tiprosessiin (miten nopeasti on saanut ajan lääkärissäkäynnille, miten kauan jou-
tuu odottamaan omaa vuoroaan lääkärikäynnillä jne.). Palveluun voi liittyä myös 
jokin fyysinen tuote, laite tai järjestelmä. 

Laadun käsitettä on tarkasteltu tuloksellisuuden käsitteen tarkastelun yhtey-
dessä myös valtiovarainministeriön vuonna 2003 työnsä päättäneessä, valtion 
tilinpäätösuudistuksen periaatteita pohtineessa työryhmässä (Parempaan tilivel-
vollisuuteen 2003, 62–64). Tässä kannanotossa tuloksellisuus koostui yhteiskun-
nallisesta vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä henkisten 
voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä. Tuloksellisuus muodostuu kaikkien 
sen osa-alueiden yhteisvaikutuksesta. Tässä käsitteistössä yhteiskunnallinen vai-
kuttavuus on osa kokonaistuloksellisuutta. Yksittäisen viraston tai laitoksen 
mahdollisuudet vaikuttaa siihen ovat rajalliset. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
kuvaavat mm. toimenpiteiden avulla saavutettu riittävä sosiaaliturva, tasapuoli-
nen tulonjako, kestävä talous ja finanssipolitiikka ym. vastaavat seikat, joilla 
pyritään tyydyttämään yhteiskunnan eri intressipiirien tarpeet, varmistamaan 
yhteiskunnallinen rauha ja vakaus ja varmistamaan taloudellinen kasvu ja hyvin-
vointi. Virastot ja laitokset voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 
vain oman toimintansa osalta, mutta ne eivät ole yksin vastuussa näiden tavoit-
teiden saavuttamisesta. Valtioneuvoston vastuu sen sijaan painottuu yhteiskun-
nalliseen vaikuttavuuteen. Toiminnallinen tuloksellisuus (anglosaksisessa ter-
minologiassa outputs) koostuu yksittäisen viraston tai laitoksen vaikutettavissa 
olevista asioista. Se jakaantuu toiminnalliseen tehokkuuteen (taloudellisuus, tuot-
tavuus ja maksullisen toiminnan kannattavuus) ja laadunhallintaan (suoritteiden 
tyypit ja määrät sekä palvelukyky ja laatu, joka sisältää asiakasvaikuttavuu-
den/kohdevaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden sekä määritellyllä laatukri-
teeristöllä ja laatuun vaikuttavien prosessien kautta määritellyn laadun). Tulok-
sellisuus käsittää myös henkilöstön voimavarojen hallinnan ja kehittämisen. Se 
sisältää mm. henkilöstön rakenteen ja sen kehittymisen, henkilöstökustannukset, 
henkilöstön määrän ja henkilötyövuodet, henkilöstön edustaman osaamisen ja 
sen kehittymisen sekä viraston hallinnassa olevan ja sen henkilöstöön sitoutu-
neen tieto- ja tietämyspääoman ja sen kehittymisen. 

Laatu on em. työryhmämuistiossa siten erotettu yhteiskunnallisesta vaikutta-
vuudesta laadunhallinnaksi, joka tähtää palvelukykyyn ja asiakasvaikuttavuuteen 
tai kohdevaikuttavuuteen ja jota voidaan mitata ja arvioida asiakastyytyväisyy-
dellä, laatukriteeristöllä ja laatuun vaikuttavien prosessien kautta. Vastaavanlai-
nen määritelmä on Lumijärven ja Jylhäsaaren (2000, 52) asiakaslähtöisen laadun 
näkökulma, jossa näkökulmaa luonnehtii ensisijaisesti laadun subjektiivinen 
puoli, ts. se, miten hyvin palvelu täyttää käyttäjän vaateet ja tarpeet. 

Hilkka Summa (1995, 77–79) toteaa, että julkiseen hallintoon sovellettuna 
asiakasnäkökulma on välttämätön mutta ei yksin riittävä näkökulma. Hänen mie-
lestään hyvän laadun ainoaksi kriteeriksi ei aina riitä palvelujen välittömän käyt-
täjän tyytyväisyys, vaan sen lisäksi on arvioitava myös laajemmat yhteiskunnal-
liset laatutavoitteet. Tällöin laadun arvioijina toimivat kaikki asiaan vaikuttavat 
yhteiskunnan intressiryhmät. Julkisten palvelujen ”asiakkaana” on usein koko 
yhteiskunta, ja yleisen edun näkökulma liittyy esim. koulutuspalveluihin, vaik-



 
90 
 
 

kapa oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, kokonaistaloudellisuutta ja yhteiskunnan 
kokonaisetua koskevien kysymysten myötä. Lisäksi Summan mielestä on otetta-
va huomioon, että julkisen toiminnan tehtävien ja palvelujen tuloksia voidaan 
usein arvioida vasta pitkällä aikavälillä. Monissa tapauksissa julkisten palvelujen 
käyttäjällä ei ole riittävästi laadun arvioinnissa tarvittavaa tietoa. Monissa julki-
sissa palveluissa palvelun tuottaja on asiantuntija, jonka pätevyyteen ja ratkai-
suihin asiakas joutuu luottamaan pystymättä itse kaikilta osin arvioimaan laatua. 
Asiakas ei julkisen sektorin palvelujen kyseessä ollessa ole hänen mukaansa aina 
välttämättä oikeassa. Julkisten palvelujen osalta käyttäjäasiakkaan lisäksi laatu-
vaatimuksia asettavat erilaiset intressiryhmät, asiantuntijat ja ohjaavat viran-
omaiset, joiden näkemyksiä joudutaan käytännössä sovittamaan yhteen laadun 
määrittelyssä.  

Laatu ei ole siten sama asia kuin tuloksellisuus vaan sitä suppeampi kysymys. 
Laatu liittyy toiminnalliseen tuloksellisuuteen (outcomes) ja siinä on kyse orga-
nisaation vaikutuspiirissä olevista asioista, toisin kuin vaikuttavuudessa. Laadun 
käsitteestä on Pentti Meklinin mukaan (1991, 77–78) erotettava myös vaikutta-
vuuden käsite, joskin lähes kaikki vaikuttavuuden käsitteet sisältävät laadun yh-
tenä vaikuttavuuden osatekijänä. Viime kädessä hänen mukaansa vaikuttavuu-
dessa on kyse julkisen hallinnon tuotoksen ja yhteiskunnan jäsenten tarpeiden 
välisestä suhteesta. 

Vaikuttavuuden käsitteelle on vaikea antaa yleistä määritelmää. Vaikuttavuu-
den käsite lieneekin sidoksissa siihen asiaan, jota kulloinkin tarkastellaan (ks. 
esim. Nurmi & Kontiainen 2000, 30). Siten koulutuksen vaikuttavuuden käsit-
teeseen ei pätene sama määritelmä kuin verotuksen vaikuttavuuden käsitteeseen. 
Koska vaikuttavuudessa on kyse julkisen hallinnon suoritteiden ja yhteiskunnan 
jäsenten tarpeiden välisestä suhteesta, sellaisten palvelujen tuottamiseen liittyvi-
en asioiden kuin palvelujen oikean kohdentumisen ja palvelujen saatavuuden ja 
riittävyyden voidaan ajatella kuuluvan pikemminkin vaikuttavuuden kuin laadun 
käsitteeseen. 

Laatu on myös suppeampi asia kuin toiminnallinen tehokkuus, koska siitä ra-
jataan pois mm. taloudellisuus, tuottavuus ja maksullisen toiminnan kannatta-
vuus. Myös esim. Lucy Gaster (1995, 52–53) katsoo, että jotta laadun käsitteestä 
ei tulisi liian lavea, siitä on syytä pitää erillään sellaiset käsitteet kuin tehokkuus, 
oikeudenmukaisuus ja kustannukset. 

Christian Grönroos (2001, 82) on kuvannut palvelutuotannossa palvelupro-
sessin tai palvelun tuotantoprosessin tärkeyttä ja todennut, että asiakas mieltää 
nimenomaan palvelun tuotantoprosessin näkyvät osat ja arvioi juuri niitä. Grön-
roos (2001, 406–407) käyttää näkyvyysrajan käsitettä puhuessaan palvelujen 
käyttäjille näkyvissä ja näkymättömissä olevista asioista. 

Asiakas tai palvelun käyttäjä pystyy siis arvioimaan vain hänelle näkyviä tai 
hänen koettavissaan olevia piirteitä ja ominaisuuksia eikä esim. suoraan palvelu-
ja tuottavan organisaation johtamista. Palvelun piirteet tai ominaisuudet voivat 
olla hänelle näkyviä aineellisia asioita tai hänen koettavissaan olevia asioita, ku-
ten vaikkapa kommunikointi. Yleensä ei laatua arvioitaessa ole mahdollista käy-
tännössä hankkia arviointitietoa kaikista piirteistä ja ominaisuuksista vaan palve-
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lun käyttäjälle tai asiakkaille näkyvistä tai koettavissa olevista keskeisistä piir-
teistä ja ominaisuuksista. Tällä seikalla on merkitystä mm. laatua koskevien mit-
tareiden asettamisessa.  

Muodostettaessa julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laadun 
määritelmää on edellä esitetyn perusteella syytä ottaa huomioon paitsi varsinai-
nen palvelu myös palveluun liittyvä asiointiprosessi. Lisäksi on tarpeen harkita, 
onko määritelmässä perusteltua mainita palvelun ja asiointiprosessin lisäksi se, 
että palvelussa voidaan käyttää hyväksi jotakin fyysistä järjestelmää, kuten tieto-
järjestelmää, tai jotakin muuta fyysistä komponenttia. Samoin on tarpeen harkita, 
onko määritelmässä syytä ottaa huomioon tuki-, liitännäis- ja lisäpalvelujen käy-
tön mahdollisuus. Tässä tutkimuksessa palvelulla ymmärretään laajasti koko sitä 
suoritekokonaisuutta, jonka palvelun käyttäjä saa. Palveluun ymmärretään kuu-
luvan ydinpalvelun lisäksi mahdolliset lisä-, tuki- ja liitännäispalvelut. Palvelu 
voi tapahtua henkilön tai järjestelmän välityksellä. Palvelun voi liittyä myös jo-
kin fyysinen komponentti, kuten opetuksessa oppimateriaali. 

 
 
Palvelun ja asiointiprosessin välistä yhteyttä havainnollistaa seuraava kuvio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuvio 4  Palvelun ja asiointiprosessin välinen suhde 

 
 
”Varsinaisen” palvelun ja asiointiprosessin välistä suhdetta on kuvattu yllä 

olevassa kuviossa. Palvelu on luonteeltaan prosessi, jonka tuottamiseen asiakas 
osallistuu varsinkin aktiivisen asiointiajan aikana. Kaikkien näiden piirteiden ja 
ominaisuuksien tulee valitun laadun perusmääritelmän mukaan täyttää jonkin tai 
joidenkin, tässä yhteydessä suoraan mainitsemattoman tahon tai tahojen, ilmais-
tut tai oletettavat tarpeet. 
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aika ennen 
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2. Kaikkien näiden piirteiden ja ominaisuuksien tulee täyttää jonkin tai joi-
denkin, tässä yhteydessä suoraan mainitsemattoman tahon tai tahojen, il-
maistut tai oletettavat tarpeet. 

 
Julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laadusta kiinnostuneita taho-

ja voivat olla palvelujen käyttäjien lisäksi mm. poliittiset päätöksentekijät, kansa-
laiset, jotka eivät itse käytä ko. palvelua mutta jotka tarkastelevat palvelun tuot-
tajaorganisaatiota yhteisöllisestä näkökulmasta sekä palvelun tuottajaorganisaa-
tion johto ja asiantuntijat ja moniportaisessa organisaatiossa muut organisaatiota-
sot. Palvelujen käyttäjät voivat olla joko välittömiä (sisäisiä) tai välillisiä (ulkoi-
sia). 

Tässä tutkimuksessa julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laadun 
määritelmä päädytään ilmaisemaan siten, että laatua tarkastellaan palvelujen 
käyttäjien sekä muiden intressitahojen näkökulmasta. Sana ”asiakas” on korvattu 
ilmauksella ”palvelun käyttäjä”, koska asiakkaan käsite sovellettuna julkisen 
hallinnon toimintaympäristöön on monimerkityksellinen ja kiistanalainen. 

 
3. Kyse on siis tarpeista, ei vaateista taikka odotuksista. Palvelun tuottaja 

täyttää tiedossaan olevien tahon tai tahojen tarpeet sekä myös tarpeet, joi-
ta ei ole varsinaisesti tuotu esiin. 

 
Evert Vedung (1997, 66) katsoo, että asiakkaiden tarpeiden ottaminen lähtö-

kohdaksi arvioinnissa edustaa preskriptiivistä arvoteoriaa, koska arvioijan on itse 
määriteltävä, mitkä tarpeet otetaan huomioon. Vedung itse karttaisi tarvepohjais-
ta arviointia ja ottaisi sen sijaan arvioinnissa huomioon mm. asiakkaiden il-
maisemat toiveet, odotukset, arvot ja tavoitteet. 

Tarpeista on esitetty useita erilaisia määritelmiä. Esimerkiksi Jack McKillip 
(1987, 7–17) katsoo tarpeiden olevan arvoarvostelmia siitä, että kohdeväestöllä 
on sellaisia ongelmia, jotka voidaan ratkaista. Ongelmat taas ovat poikkeamia 
odotuksista. Tarpeen arvioijalla voi olla toinen käsitys tarpeesta kuin ao. henki-
löllä itsellään, koska kyse on arvoarvostelmasta. Arvioija voi pitää toisen tilan-
netta riittämättömänä, kun taas ao. henkilö voi olla tilanteeseensa tyytyväinen. 
Markku Kiviniemi (1991, 14–16 ja 23) puolestaan toteaa tarpeista, että tarpeet 
ovat luonteeltaan suhteellisen laaja-alaisista, yleisiä, pysyviä, universaalisia, nä-
kymättömiä ja sisäsyntyisiä kun taas esim. tahtomukset (wants) ovat suhteellisen 
väliaikaisia, spesifisiä, ainutlaatuisia ja ihmisten tietoisia tiloja, joita aiheuttavat 
joko sisäsyntyiset tai ulkoiset tekijät. Ihmisten tahtomuksilleen antamaa etusija-
järjestystä voidaan kutsua preferensseiksi. Tarpeissa on siis kyse suhteellisen 
pysyvistä ihmisten ominaisuuksista, jotka riippuvat ulkoisista olosuhteista ja 
jotka ovat pyrkimyksiä muuttaa ja kehittää näitä ulkoisia olosuhteita tai suhdetta 
niihin. Vaateet ovat puolestaan tahtomusten ilmauksia, ja ne ovat luonteeltaan 
suhteellisen väliaikaisia, spesifisiä, ainutlaatuisia, näkyvissä olevia ja ulkoisten 
tekijöiden aiheuttamia toimintoja, joiden tarkoituksena on tyydyttää tiettyjä tar-
peita. Tahtomukset voivat olla tarvepohjaisia, mutta ne eivät ole sitä välttämättä. 
Joillakin ihmisillä tai ihmisryhmillä voi olla yhteisiä intressejä tarpeiden ja tah-
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tomusten suhteen. Palvelujärjestelmät näyttävät perustavan toimintansa potenti-
aalisten asiakkaidensa organisoituihin, ilmaistuihin tarpeisiin. Näissä tulkinnois-
sa on ongelmallista edustuksellisuus. 

Tarpeet ja vaateet on syytä erottaa odotuksista. Palvelun laatu määritellään 
joskus palvelukokemusten suhteena odotuksiin. Esimerkiksi Christian Grönroos 
(2001, 98) on esittänyt koetun palvelun laadun käsitteen ja mallin, jossa selvite-
tään tutkimuksin kuluttajien käyttäytymistä ja tuotteille asetettujen odotusten 
vaikutusta kulutuksen jälkeisiin arviointeihin. 

Christian Grönroos (1990, 84–85) korostaa palvelujen etukäteen tapahtuvan 
suunnittelun merkitystä. Hän toteaa, ettei palveluja suunnitella huolellisesti en-
nen niiden tuottamista. Hänen mielestään palvelun tason säilyttäminen hyvänä ja 
johdonmukaisena edellyttää sitä, että palvelut suunnitellaan etukäteen eikä niitä 
vain korjata sen jälkeen, kun virheet ovat tapahtuneet. Palvelujen suunnittelulta 
puuttuvat hänen mukaansa perinteet. Tavarat kuitenkin kehitetään ja suunnitel-
laan ennen kuin ne tuodaan markkinoille. Jos palveluja ei suunnitella etukäteen 
hyvin, syntyy laatuongelmia. Asiakkaiden ja palvelun tarjoajan näkemykset eivät 
hänen mukaansa tällöin kohtaa. 

Palvelut on syytä suunnitella etukäteen, koska palvelut eivät ole ennen niiden 
toteuttamista käyttäjiensä näkyvissä, toisin kuin tuotteet. Palveluja on tarpeen 
tästä syystä kuvata etukäteen. Kuvaaminen vaikuttaa myös palveluja koskeviin 
odotuksiin: kuvauksilla voidaan vaikuttaa palveluja koskeviin odotuksiin esim. 
asettamalla odotukset realistiselle tasolle. Suomenkin julkiseen hallintoon 1990-
luvun puolivälistä alkaen paikoin käyttöön otetuissa palvelusitoumuksissa annet-
tiin palvelujen käyttäjille laatulupauksia, joiden tuli olla palvelujen tuottajille 
haasteellisia mutta realistisia (ks. esim. Palvelusitoumus - suomalainen malli 
1997, 9–10). 

Tässä tutkimuksessa on päädytty määritelmään, jossa laatua arvioidaan ko-
kemusten suhteena vaateisiin. Tällöin on kyse julkituoduista, ilmaistuista tahto-
muksista. Se, että laadukkuutta arvioidaan suhteessa vaateisiin – eikä tahtomuk-
siin, odotuksiin tai tarpeisiin – merkitsee sitä, että palvelun tuottajan tulee hank-
kia tietoa näistä vaateista. Käytännössä tämä voi tapahtua kahdella tavalla: joko 
suunnittelemalla palvelut etukäteen yhdessä eri intressitahojen kanssa tai hank-
kimalla jälkikäteen arvioinnin yhteydessä tietoa eri intressitahojen vaateista. 

Kaikkien intressitahojen kaikkia vaatimuksia ei voida kuitenkaan täyttää. 
Tämän vuoksi on tarpeen sovittaa eri intressitahojen asettamia vaatimuksia yh-
teen ja muodostaa niistä eräänlainen kompromissi konsensuksen kautta. Vaati-
musten yhteensovittaminen sisältää arvovalintoja mm. siksi, että siinä joudutaan 
ottamaan kantaa eri intressitahojen esittämien vaatimusten keskinäiseen paino-
tukseen. Laadukkuutta arvioidaan suhteessa eri intressitahojen yhteensovitettui-
hin vaatimuksiin. 

Edellä esitetyn perusteella tutkimuksessa on päädytty seuraavanlaiseen mää-
ritelmään koskien julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laatua: 
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”Julkisen organisaation tuottaman palvelun laatu on palvelun ja asiointiprosessin 
kaikkien ominaisuuksien yhdistelmä, joka täyttää palvelujen käyttäjien ja palve-
lun muiden intressitahojen yhteensovitetut vaatimukset.” 

6.3 Palvelun ja laadun käsitteiden soveltaminen 
koulutuspalveluihin 

Palvelun ja laadun käsitteitä voidaan soveltaa myös koulutuspalveluihin. Koulu-
tuksen tarkastelu palvelun ja laadun näkökulmasta on tässä tutkimuksessa tar-
peellista mm. siksi, että koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen ja tuen eräs osa-
alue on opetusviraston järjestämä täydennyskoulutus koulunkäyntiavustajille. 

Koulutuksella on tavoitteita paitsi yksilöiden myös yhteiskunnan näkökul-
masta. Koulutuksen yhteiskunnallisia tehtäviä ovat esim. taloudelliset tehtävät, 
valikointi- eli selektiiviset tehtävät, kulttuurinsiirtämistehtävä, emansipoiva teh-
tävä ja varastoiva tehtävä (Lehtisalo & Raivola 1999, 38). Koulutuksella voidaan 
katsoa olevan myös palveluluonne. Koulutus on palvelujärjestelmä, joka vastaa 
yksilölliseen ja sosiaaliseen koulutuskysyntään (ks. esim. Lehtisalo & Raivola 
1999, 12). Koulutuksen näkeminen palveluna tulee esiin myös niissä näkemyk-
sissä, joiden mukaan 1970-luvun lopulta alkaen uudessa poliittisessa diskurssissa 
alettiin nähdä esim. valtion laitokset eräänlaisina yrityksinä, jotka tuottavat pal-
veluja ja joilla on asiakkaita (ks. esim. Hilpelä 2001, 139–141). Koulutuskasva-
tuksen näkemisen palveluina sekä oppilaiden ja heidän vanhempiensa näkemisen 
asiakkaina samoin kuin sivistyksen näkemisen välineellisenä on joskus katsottu 
edustavan uusliberalismia (ks. esim. Ahonen 2001, 163). 

Koulutuksessa on poliittinen jakokäsite, kun taas kasvatus on pedagoginen 
vuorovaikutuskäsite. Koulutuksen tuotoksilla on vaihtoarvoa, muttei välttämättä 
käyttöarvoa. Kasvatuksen tuotoksilla on puolestaan omistajalleen käyttöarvoa. 
(Lehtisalo & Raivola 1999, 29–30.) 

Useissa palvelun käsitteen yleisissä määritelmissä korostetaan vuorovaikutus-
ta palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä sekä sitä, että palvelut ovat ainakin osit-
tain aineettomia. Palveluilla on myös prosessiluonne. Lisäksi usein tuodaan esiin 
se, että palvelut kulutetaan ja tuotetaan osin samanaikaisesti ja että asiakas palve-
lun käyttäjänä osallistuu itse palvelutapahtumaan. 

Koulutuspalveluissa on aina keskeistä vuorovaikutus palvelun tuottajan ja 
oppilaan välillä. Kuten Reijo Raivola (1985, 33–34) toteaa, koulutuksessa ihmi-
sellä ja nimenomaan ihmisellä yksilönä on keskeinen asema niin panos-, proses-
si- kuin tuotostekijänä. Koulutus on siten hyvinkin vuorovaikutteinen tapahtuma, 
jossa paitsi opettajalla myös oppilaalla on lopputuloksen kannalta keskeinen roo-
li. Koulutus ei kuitenkaan ohjaudu yksinomaan oppilaiden lähtökohdista käsin 
vaan myös asiantuntijoiden näkemyksistä käsin. Julkisen hallinnon tuottamissa 
koulutuspalveluissa painottuvat myös koulutuksen yhteiskunnallisista funktiois-
ta, kuten koulutuksen taloudellisista tehtävistä, määräytyvät tavoitteet. Lisäksi 
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hänen mielestään on tarpeen muistaa, että oppivelvollisuuden ja yhteiskunnalli-
sen keskeisyytensä vuoksi koulutukseen liittyy myös pakkonäkökulma. 

Koulutuspalvelut ovat osin aineettomia, osin aineellisia – koulutustapahtu-
massa esim. on tapana käyttää oppimateriaalia apuna. Palveluun voi kuulua vuo-
rovaikutuksen lisäksi myös jokin fyysinen komponentti, kuten fyysinen tuote tai 
fyysinen laite (ks. esim. Grönroos 2001, 79).  Esimerkiksi koulutuksessa käytet-
tävästä fyysisestä tuotteesta sopii vaikkapa oppimateriaali ja fyysisestä laitteesta 
verkko-oppimisympäristö. 

Koulutustapahtuma on prosessiluonteinen. Esimerkiksi yksittäinen oppitunti 
voidaan suunnitella määritellen etukäteen prosessin eri työvaiheet ja niiden ta-
voitteet ja laatuvaatimukset. Liekki Lehtisalo ja Reijo Raivola (1999, 28) ovat 
kuvanneet koulutusta seuraavasti: 

”Koulutus on formaali kasvatuskeino. Sille on ominaista suunnittelun varassa 
tapahtuva oppimisen organisointi. ja etenevä tavoitteellisuus. Koulutuksessa py-
ritään tarkoin määrittelemään oppimiselle välttämättömät voimavarat, järjestä-
mään toimintaprosessit ja luomaan keinot tavoitteiden saavuttamisen tarkistami-
seksi.” 

 
Alaluvussa 6.2. tuotiin esiin, että palveluiden laadun turvaamiseksi palvelut 

on tarpeen suunnitella etukäteen ennen niiden tuottamista. Toisaalta on esitetty 
myös toisenlaisia näkemyksiä mm. koulutukseen liittyvien palvelujen etukäteen 
tapahtuvasta suunnittelusta. Näiden näkemysten mukaan (ks. esim. Pollitt & 
Bouckaert 1995, 11–12) esim. oppituntia on vaikea suunnitella etukäteen, koska 
opetuksen onnistuminen riippuu myös palvelun käyttäjästä. Myös esim. Michael 
Lipsky (1980, 15) katsoo, että esim. opetuksessa palvelun tuottajan harkintaa ei 
voida ohjeilla täysin rajoittaa, koska oppimistilanteissa tulevat esiin inhimilliset 
näkökulmat ja arviointi. 

Christian Grönroos on painottanut sitä, että palvelun käyttäjä kuluttaa varsi-
naisesti palvelun tuotantoprosessia (tai palveluprosessia) ja siitä saatavaa arvoa, 
jonka muodostamiseen hän itse osallistuu, eikä palvelun tuotantoprosessin loppu-
tulosta (2001, 85–89). Koulutuspalvelujen osalta Reijo Raivola, Päivi Valtonen 
ja Matti Vuorensyrjä (2000, 14) ovat todenneet, että ne tuotetaan ja kulutetaan 
harvoin samanaikaisesti (2000, 14). 

Julkisen hallinnon erityispiirteet tuovat koulutuspalveluille vielä omia lisä-
ominaisuuksiaan. Julkisilla varoilla tuotetuilla koulutuspalveluilla on aina yhtei-
söpalvelun luonne, koska niillä on yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Koulutuksen 
yhteiskuntapoliittisia funktioita ovat esim. edellä tässä alaluvussa luetellut talou-
delliset tehtävät, valikointi- eli selektointitehtävät, kulttuurinsiirtämistehtävät, 
emansipoivat tehtävät ja varastointitehtävät. Koulutus on säädössidonnaista, jos-
kin vuonna 1999 voimaan tulleissa koululaeissa koulujen toimintavapautta on 
lisätty. Koulutus on myös budjettisidonnaista. Koulutuspalvelujen ohjaus on mo-
niportaista, ja se on lohkoutunut eri hallinnonaloille. Koulutuksen ohjauksen 
moniportaisuus sekä lohkoutuminen eri hallinnonaloille vaikeuttavat koulutuk-



 
96 
 
 

sen tehokasta ohjaamista yleensäkin. Esimerkkinä tästä on elinikäisen oppimisen 
periaatteen edistäminen. 

Eräs julkisten palveluorganisaatioiden tyyppi on Human Service Organizati-
on -tyyppinen organisaatio. Tällaisten organisaatioiden yhteiskunnallisina tehtä-
vinä ovat mm. asiakkaiden sosiaalistaminen uusiin rooleihin (esim. koulut ja 
yliopistot), asiakkaiden kontrollointi (esim. sosiaalitoimistot ja sairaalat) sekä 
asiakkaiden yhteiskuntaan integrointi. Tällaiset organisaatiot voidaan ryhmitellä 
päätehtäviensä luonteen mukaisesti ihmisiä muuttaviksi organisaatioiksi (people-
changing organizations) ja ihmisiä prosessoiviksi organisaatioiksi (people-
processing organizations). Ihmisiä muuttavien organisaatioiden luonteeseen kuu-
luu muuttaa asiakkaitaan. Asiakkaat voivat olla tyypiltään normaalisti toimivia 
(esim. koululaitos) tai epänormaalisti toimivia (esim. vankila). (Hasenfeld & 
English 1974, 1–7.) 

Yhteisöllinen näkökulma näkyy ihmisiä muuttavissa palveluissa, kuten kou-
lutuspalveluissa, jo palvelun perustehtävissä. Yhteisölliseen näkökulmaan sisäl-
tyy aina kontrollointi, siitä huolehtiminen, että palvelussa toteutuu yhteiskunnan 
palvelulle asettamat tavoitteet. Michael Lipsky (1980, 15 ja 60–70) on kuvannut 
julkisten organisaatioiden kontrollointitapoja (ks. asiakkaiden kontrolloinnista 
myös Prottas 1979, 9–10). Kontrollointifunktio on Lipskyn mukaan koulutuspal-
veluissa mukana esim. siksi, että opetustilanteet sisältävät aina inhimillisiä teki-
jöitä ja arviointia. Siten ohjeilla ei voida koskaan estää täysin palvelutilanteissa 
palveluhenkilökunnan harkintaa. Kontrollifunktioon liittyy myös esim. tietynlai-
sen käyttäytymisen vaatiminen: koululuokassa oppilaalta vaaditaan tietynlaista 
käyttäytymistä. Kontrollointiin liittyy myös asiakkaiden luokittelu. Esimerkiksi 
oppilaan ensimmäinen opettaja saattaa leimata oppilaan hitaaksi oppijaksi, ja 
tämä kategorisointi voi vaikuttaa myös myöhempien opettajien näkemyksiin ko. 
oppilaasta. Kontrollointia voidaan harjoittaa hänen mukaansa myös esim. sääte-
lemällä vuorovaikutuksen aikaa, tapaamiskertoja, olosuhteita ja resursseja. 

Asiakkaan käsitteen käyttö koulutuksen yhteydessä on kiistanalaista (ks. 
esim. Raivola 2000, 48). Jotkut tutkijat karttavat asiakkaan käsitettä ja käyttävät 
esim. sidosryhmän käsitettä kuvaamaan vaikkapa opiskelijoita (esim. Heinonen 
2002.) Asiakkaan käsitteen käytön voi toki välttää puhumalla oppilaista ja heidän 
vanhemmistaan sekä yhteiskunnasta esim. palvelujen loppukäyttäjinä ja käyttä-
mällä muista intressitahoista muuta nimitystä, kuten vaikkapa poliittiset päätök-
sentekijät, etujärjestöt jne. Asiakkaan käsitteen käyttämisen ongelmia puhuttaes-
sa julkisista organisaatioista on tarkasteltu lähemmin luvussa 6.1. 

Kari E. Nurmi ja Seppo Kontiainen (2000, 30–33) ovat tarkastelleet aikuis-
koulutuksen laatua, tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 
Kirjoittajat tarkastelevat näitä käsitteitä yksilöiden ja heidän välisensä vuorovai-
kutuksen tasolla, organisaatioina ja verkostoina ilmenevien instituutioiden tasol-
la, valtakunnallisella tasolla tai laajalla alueellisella tasolla hahmottuvien hallin-
nollisten kokonaisuuksien kautta. Koulutuksen laadulla voidaan tarkoittaa koulu-
tuksen hyvyyttä tai tyytyväisyyttä palveluihin ja niiden tuloksiin. Koulutuksen 
hyvä laatu voi tulla joskus esiin myöhemminkin. Aikuiskoulutuksen tulokselli-
suus puolestaan tarkoittaa mm. etenemistä tavoitteiden suuntaan ja tavoitteiden 
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saavuttamisten määrää. Tehokkuus viittaa tulosten ja laadun väliseen suhteeseen 
sekä niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Tuottavuus viittaa tulosten määrän ja 
laadun suhteeseen sekä niiden saavuttamiseen käytettyyn aikaan. Vaikuttavuus 
tarkoittaa heidän mukaansa oppimisen impakteja: koulutus on useimmiten väli-
ne, jolla pyritään vaikuttamaan jonkin muun toiminnan sujuvuuteen tai tuloksiin. 

Vaikuttavuudesta on esitetty myös toisenlaisia määritelmiä; koulutuksen tu-
lee tyydyttää yhtäältä subjektiivisesti koetut koulutustarpeet ja toisaalta vastata 
myös yhteiskunnan tarpeisiin (ks. esim. Raivola, Valtonen & Vuorensyrjä 2000, 
25–26). Tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulma ei joidenkin 
asiantuntijoiden mukaan yleensä ole koulutusorganisaation omien tavoitteiden 
mukainen, vaan se tulee koulutusorganisaatiolle ulkoapäin (ks. esim. Raivola, 
Valtonen & Vuorensyrjä 2000, 13). 

Koulutuksen laadussa on keskeisenä näkökulmana asiakastyytyväisyys. Kou-
lutuksessa asiakastyytyväisyyden perusta voi olla opiskelijan tarpeiden tyydyt-
tämistä, koulutettavan odotusten täyttymistä ja arvonlisää osaamiselle. Asiakas-
tyytyväisyys on aina subjektiivinen kokemus. (Raivola 2000, 45–46.) 

6.4 Palvelun laadun mittareiden muodostaminen 

Palvelujen laadun arvioimisessa joudutaan väistämättä ottamaan kantaa myös 
kysymykseen, miten palvelun laadun mittarit muodostetaan ja miten julkisen 
hallinnon toimintaympäristö vaikuttaa mittareiden muodostamiseen. Keskeisim-
mät kysymykset, joihin tässä alaluvussa on tarkoitus vastata, ovat seuraavat: 

1. Miltä tietopohjalta palvelun laadun mittarit on perusteltua muodostaa jul-
kisessa hallinnossa? 

2. Mitkä ovat arvioinnin ja mittareiden takana olevat tausta-oletukset? 
3. Mitä vaatimuksia palvelun laadun mittaristolle on perusteltua asettaa? 
Pohdittaessa palvelun laadun mittareiden tietopohjaa on tarpeen palauttaa 

mieleen tutkimuksessa omaksuttu palvelun laadun määritelmä: 

”Julkisen hallinnon tuottaman palvelun laatu on palvelun, palvelujärjestelmän tai 
prosessin ominaisuuksien yhdistelmä, jolla se täyttää palvelun käyttäjien ja pal-
velusta muiden kiinnostuneiden osapuolten yhteensovitetut vaatimukset.” 

 
Se, miten laatu ymmärretään ja miten se määritellään, vaikuttaa laatua koske-

vien mittareiden luonteeseen. Jarmo Vakkuri ja Pentti Meklin (1998, 82–83) 
puhuvat tulosmittauksen teoreettisesta ongelmakentästä ja ”ilmiön” ja sitä ku-
vaavan ”korvikkeen” välisestä suhteesta. ”Ilmiöllä” viitataan mittaajan ja evalu-
aattorin teoreettisiin käsityksiin mitattavasta ilmiöstä. ”Korvikkeella” puolestaan 
tarkoitetaan mittareita, joilla teoreettiset käsitykset tuodaan käytäntöön. Näiden 
kahden käsitteen lisäksi kirjoittajat puhuvat kontekstista, jossa ilmiötä mitataan. 
Heidän mukaansa mittausmetodologioiden ja -tekniikoiden universaali sovelta-
minen eri ympäristöissä on vahva oletus, koska tällöin organisaatiokontekstia ei 
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oteta huomioon. Mittareiden valinnan taustalla tulee aina olla käsitys mittarin 
merkityksestä ao. ilmiön kuvaajana. 

Mittarin tulee siis olla teoreettisesti perusteltu (validisuus). Esim. Reijo Rai-
vola (2000, 105) toteaa, että ilmiön korvikkeen (mittaluvun) ja ilmiön välisen 
yhteyden tulee olla looginen ja tunnustettu. Mittaimen tulee olla teoreettisesti 
perusteltu ja ominaisuuden yksiselitteisesti mitattavissa. 

Teoreettisesti perusteltuja mittareita laatua arvioitaessa eivät ole siten esim. 
resursseja ja kehittämistä koskevat mittarit, koska palvelun käyttäjä ei palvelun 
käyttäjän ominaisuudessaan yleensä ole kiinnostunut niistä. Sen sijaan kansalai-
sen roolissa tällaisetkin asiat voivat häntä kiinnostaa. Vaikka esim. resursointia 
koskevat mittarit ovat usein yksiselitteisiä, ei resursointi ole palvelun käyttäjiä 
kiinnostava asia. Jos laatua arvioidaan resursseja koskevien mittareiden avulla, 
implisiittinen taustaolettamus on, että resursseilla on suuri merkitys laatuun ja 
että esim. lisäämällä resursseja saadaan aikaan parempaa laatua.  Jos yrityksessä 
palvelun laadun mittarina käytetään tuotteen tai palvelun myyntimääriä, takana 
täytyy olla ajatus, että tuotteen tai palvelun laadun eräs mittari on tuotteiden tai 
palvelujen myynnin määrä. 

Vakkuri ja Meklin varoittavat mittaajaa nk. tunnelinäkemyksestä (1998, 83–
84). Tunnelinäkemykselle on tyypillistä keskittyminen joihinkin selkeästi mitat-
taviin alueisiin, esim. tehokkuuteen ja taloudellisuuteen, jotka ovat muita alueita 
kiistattomimpia mittauksen luotettavuuden suhteen. 

Tutkimuksessa valittu palvelun laadun määritelmä asettaa sille, mitä mita-
taan, ainakin seuraavanlaisia vaatimuksia: 

 
- Mittareiden tulee koskea palvelua ja asiointiprosessia ja niiden yhdistel-

mää. 
- Mittareiden rakentamisen lähtökohtana ovat palvelun käyttäjien ja myös 

muiden intressitahojen vaatimukset. 
 
Vakkurin ja Meklinin vaade kontekstin tärkeydestä tulee huomioiduksi jo 

tutkimuksessa valitun palvelun laadun määritelmän kautta: palvelun laadun mit-
tareiden muodostamista tarkastellaan julkisen hallinnon (konteksti) näkökulmas-
ta, mikä näkyy lähinnä siinä, että laadun arvioimisessa otetaan huomioon erilais-
ten intressitahojen vaateet. Yksityisellä sektorilla palvelun laatua voidaan arvioi-
da esim. arvioimalla pelkästään asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. 

Asiakas tekee päätelmiä palvelusta hänelle palvelussa näkyvien piirteiden ja 
ominaisuuksien perusteella (ks. alalukua 6.2.). On luonnollista, että palvelun 
laadun mittarit on perusteltua muodostaa asiakkaille näkyvistä tekijöistä: palve-
lun käyttäjä ei voi arvioida muita tekijöitä, koska ne eivät ole hänen näkyvissään. 
Koska kaikki asiakkaille palvelussa näkyvät tekijät eivät voi olla mittareita (mit-
tareiden määrä on rajallinen), on käytännössä keskityttävä näkyvien piirteiden 
osalta joihinkin asiakkaille näkyviin piirteisiin ja ominaisuuksiin. Tällöin on tar-
koituksenmukaista keskittyä tekijöihin, jotka asiakas näkee ja jotka ovat asiak-
kaalle tärkeitä. 
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Palvelun laadun mittareita muodostettaessa ovat lähtökohtana eri intressita-
hojen esittämät yhteen sovitetut vaateet palvelusta. Vaateita verrataan kokemuk-
siin. Laatu on siten vaateiden ja kokemusten välinen suhde. 

Mittareiden tulisi kytkeytyä samalla organisaation missioon, visioon, arvoi-
hin ja kriittisiin menestystekijöihin (ks. Brown 1996, 10–12). Näiden em. organi-
saation toimintaa ohjaavien päämäärien ym. muodostamisen tietopohja pitäisi 
tulla siis ”ruohonjuuritasolta”, jos halutaan, että ne ovat luonteeltaan asiakasläh-
töisiä ja tukevat laatutyötä. 

Mittareilta vaaditaan myös mm. sellaisia yleispäteviä ominaisuuksia kuin 
mittarin validiteettia ja reliabiliteettia sekä uskottavuutta päätöksentekijän kan-
nalta katsottuna (Laitinen 1998, 120–138). 

Moniportaisen organisaation kannalta on tärkeä tunnuslukujen jako tulosaju-
rimittareihin ja vaikutusmittareihin. Seppo Määtän (2000, 108–109) mukaan 
tulosajurimittareissa on kyse panostuksesta toimintaan, kun taas toiminnan lop-
putulosmittareita voidaan kutsua vaikutusmittareiksi. Toimintaprosesseissa jokin 
tulosajurimittari voi olla organisatorisesta asemastaan riippuen myös vaikutus-
mittari. 

Moniportaisessa hallinnossa edellä todetulla mittareiden jaolla tulosajurimit-
tareihin ja vaikutusmittareihin on suuri merkitys. Esimerkiksi opetusviraston 
hallinnon palvelujen tuottamien palvelujen laatua koskevat mittarit ovat palvelun 
lopputulosta ajatellen usein palveluketjun välivaiheeseen sijoittuvia tulosajuri-
mittareita eivätkä useinkaan vaikutusmittareita. 

Moniportaisen organisaation eri organisaatiotasojen toimintaan ei voida so-
veltaa myöskään prosessimittareita. Mark Graham Brown (1996, 97) toteaa, että 
prosessimittarit on erotettava tuotos- tai osatuotosmittareista, vaikka mittarit 
usein sekoitetaankin toisiinsa. Brown (1996, 97) kuvaa näiden mittarityyppien 
eroa toisiinsa seuraavasti: 

”Process measures are measures of activity or behaviour; they are not measures 
of outputs or of suboutputs. In a hotel’s housekeeping department, a process 
measure might be the use of the appropriate cleanser to clean a bathtub. An out-
put measure might be whether or not the bathtub meets cleanliness standards.” 

 
Mittarit eivät ole yleispäteviä, ts. mittarit on muodostettava jokaista palvelua 

varten erikseen. Tämä johtuu siitä, ettei myöskään laadulle ole olemassa yleispä-
teviä määreitä, vaan laadukkuus vaihtelee tuotteittain ja palveluittain (ks. esim. 
Oulasvirta 1992, 86–93). Siten esim. V. A. Berryn, A. Parasuramanin ja L. L. 
Zeithamlin kehittelemät SERVQUAL-menetelmät ja niiden muunnokset, joissa 
palvelun laadulle esitetään yleisiä osatekijöitä, ovat ongelmallisia, koska palvelu-
jen luonne vaihtelee (ks. esim. Grönroos 2001, 115–119). Erilaiset ”hyvän” laa-
dun ominaispiirteitä koskevat luettelot voivat olla kuitenkin hyödyllisiä tarkistus-
luettelonomaisesti käytettyinä silloin, kun halutaan selvittää laatukriteereitä tuot-
teittain tai palveluittain. 
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Määrällisten mittareiden ohella voi olla käytössä myös laadullisia, kuvailevia 
mittareita. Usein tällöin arvioitavan ilmiön mittari on tavoitteen saavuttaminen, 
ts. ilmiötä verrataan tavoitteeseen. 

6.5 Päätelmiä 

Palvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa palveluorganisaatioina pidettävien 
organisaatioiden tuottamia suoritteita. Palvelu ymmärretään tässä tutkimuksessa 
myös toimimiseksi jonkun toisen hyväksi, tämän tukemiseksi tai tämän auttami-
seksi. 

Palvelun laadusta julkisessa hallinnossa on tutkimuksessa omaksuttu seuraa-
vanlainen määritelmä: 

”Julkisen organisaation tuottaman palvelun laatu on palvelun ja asiointiprosessin 
kaikkien ominaisuuksien yhdistelmä, joka täyttää palvelujen käyttäjien ja palve-
lun muiden intressitahojen yhteensovitetut vaatimukset.” 

 
Tässä määritelmässä ovat huomionarvoisia seuraavat seikat: 
 
1. Laadukkuus voi näkyä sekä itse palvelussa ja asiointiprosessissa että nii-

den yhdistelmässä. Kyse on palvelun, siihen kuuluvien ominaisuuksien ja 
sen tuottamisen vaiheiden muodostamasta kokonaisuudesta. On selvää, 
että kyse on em. asioiden palvelujen käyttäjille ja intressitahoille näkyvis-
tä asioista – ei sen sijaan sellaisista asioista, jotka jäävät heille näkymät-
tömiksi. 

2. Palvelun ja asiointiprosessin yhdistelmää voivat arvioida laadun kannalta 
sekä palvelujen käyttäjät että muut intressitahot. Intressitahoilla tarkoite-
taan kaikkia osapuolia ja sidosryhmiä, joihin palvelu vaikuttaa tai jotka 
osallistuvat palvelun tuottamiseen. Palvelun käyttäjistä on tarpeen erottaa 
ainakin palvelujen välittömät käyttäjät ja loppukäyttäjät. 

3. Vaatimuksilla viitataan ilmaistuihin odotuksiin, tahtomuksiin ja tarpei-
siin. Laadun tulee täyttää intressitahojen yhteensovitetut vaatimukset. 
Tällä ilmaisulla tarkoitetaan, että laadun arviointi tapahtuu suhteessa in-
tressitahojen esittämien vaateiden pohjalta konsensusmenettelyllä yhteen-
sovitettuihin vaatimuksiin. 

 
Määritelmä sopii kuvaamaan myös julkisen organisaation tuottaman koulu-

tuspalvelun laatua ja laadun arviointia. Palvelujen käyttäjä tekee päätelmiä kou-
lutuspalvelun laadusta niiden tekijöiden mukaan, jotka hän palvelussa havaitsee 
tai kokee, ts. hän mieltää vain palvelun ja siihen liittyvän asiointiprosessin hänel-
le näkyvät osat ja tekee niiden perusteella päätelmänsä palvelun laadusta ylei-
semminkin. Palvelun käyttäjän näkökulma on subjektiivinen tyytyväisyysnäkö-
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kulma, johon vaikuttavat palvelun loppukäyttäjän omat ilmaistut tarpeet ja odo-
tukset. 

Palvelun laadun mittarit on perusteltua muodostaa palvelussa palvelujen 
käyttäjille näkyvistä, keskeisistä tekijöistä. Näkyviä tekijöitä ovat itse palvelu ja 
asiointiprosessi. Mittareina ovat palvelujen käyttäjien ja muiden intressitahojen 
yhteensovitetut vaateet palvelusta. Laatua arvioidaan kokemusten suhteena vaa-
teisiin. Mittarit eivät ole yleispäteviä, siirrettävistä yhdestä palvelusta toiseen, 
vaan ne tulee suunnitella jokaista palvelua varten erikseen. Moniportaisessa or-
ganisaatiossa ylemmän organisaatiotason toimenpidemittarit voivat olla samalla 
vaikutusmittareita, koska kyse voi olla ylemmän organisaation lopputuloksen 
vaikuttavuudesta katsottuna alemman organisaatiotason kannalta. 
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7. Julkisen hallinnon arvioinneista 

7.1 Arvioinnin käsite 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 34–37) ovat todenneet arvioinnin 
olevan riippuvaista ympäristöstä, minkä vuoksi arvioinnista ei ole mahdollista 
antaa yksiselitteistä ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa määritelmää. Yleisesti arvi-
oinnilla tarkoitetaan heidän mukaansa kuitenkin havainnoitavan kohteen (esi-
merkiksi ohjelman, uudistuksen, politiikan sisällön tai muun julkisen toiminnan) 
arvottamista. Arvioinnissa sovelletaan vaihtelevassa määrin tieteellisen tutki-
muksen menetelmiä. Arvioimisessa verrataan heidän mukaansa kohteen ominai-
suuksia valittuihin arvoperusteisiin, kriteereihin. Kriteerit voivat puolestaan 
vaihdella suuresti. Kriteerejä voivat olla esim. kansalaisten tarpeet, arvioitavalle 
kohteelle asetetut erilaiset standardit ja tavoitteet taikka esim. toiminnan kustan-
nus–hyöty-suhteet. Arvioinnin erilaiset toteutustavat eli mallit eroavat toisistaan 
arvioinnissa käytettyjen kriteerien mukaan. Kriteerit ovat heidän mukaansa aina 
arvopohjaisia, myös silloin, kun kriteereinä käytetään erilaisia etukäteen asetettu-
ja standardeja ja tavoitteita. 

Evert Vedung (1997, 3) on määritellyt julkisen hallintoon liittyvän arvioinnin 
seuraavasti: 

”Evaluation = df. careful retrospective assessment of the merit, worth, and  value 
of administration, output, and outcome of government interventions, which is in-
tended to play a role in future, practical action situations.” 

 
Em. määritelmässä on huomionarvoista mm. se, että siinä todetaan arvioinnin 

olevan jälkikäteistä ja kohdistuvan toiminnan tuloksiin ja vaikutuksiin ja jossa 
arvioinnilta odotetaan käytännöllisyyttä ja tulevaisuussuuntautuneisuutta. Reijo 
Raivola (2000, 14) on todennut termin ”merit” tarkoittavan toiminnallista ansi-
okkuutta ja termin ”worth” tarkoittavan sitä, että toiminnan tuloksilla on oltava 
arvoa loppukäyttäjille. 

Vedungin määritelmän mukainen arviointi sisältää siten runsaasti kannanot-
toja ja rajauksia esim. siten, että arviointi ei ole etukäteistä vaan jälkikäteistä. 
Vedungin mukaan (1997, 5-12) etukäteiseen arviointiin voitaisiin lukea esim. 
lähes mikä tahansa hallinnon suunnittelu. Arviointi voi kohdistua sekä meneil-
lään oleviin että päättyneisiin hankkeisiin. Interventioiden tavoitteet eivät ole 
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ainoita sallittuja arviointikriteerejä, vaan näiden tavoitteiden lisäksi voidaan 
käyttää muitakin arviointikriteerejä, kuten vaikkapa asiakkaiden odotuksia. Ar-
viointikriteerit ovat ratkaisevan tärkeitä arvioinnissa. Vaikka Vedungin mielestä 
arvioinnin ei tarvitse olla tutkimusta, arviointi tulee tehdä huolellisesti. Toimin-
nan vaikutusten arvioinnissa voidaan erottaa toisistaan välittömät (immediate), 
välilliset (intermediate) ja lopulliset (ultimate) vaikutukset. Arviointi voi olla 
joko kuvailevaa (desrciptive) tai normatiivista (prescriptive). Kuvailevassa arvi-
oinnissa lähdetään liikkeelle toisten asettamista arvoista, kun taas normatiivises-
sa arvioinnissa toisten asettamat arvot eivät ole lähtökohta. Vedungin mukaan 
usein esim. lainsäädäntö ja poliittisten päätöksentekijöiden asettamat tavoitteet 
otetaan itsestäänselvyyksinä, jolloin niitä ei arvioida. Luonnollisesti myös näitä 
tavoitteita ja reunaehtoja voidaan kuitenkin arvioida, esim. Eleanor Chelimsky 
(1997b, 53–68) on tarkastellut tapoja arvioida poliittista päätöksentekoa. 

Toisin kuin Vedung, Chelimsky (1997a, 16) näkee myös etukäteisarvioinnin 
mahdollisuuden esim. tilanteissa, joissa halutaan yksimielisyyttä tavoitteista ja 
mittaamisesta. Myös Sinkkonen ja Kinnunen (1994, 40) puhuvat päätöksiä ja 
ohjelmia edeltävästä arvioinnista ja arviointitiedon käyttötilanteista (ex ante) ja 
niiden kanssa samanaikaisesti ja/tai jälkeen (ex post) tapahtuvasta arvioinnista ja 
tiedon käytöstä. Petri Virtanen (2005, 62) toteaa, että vaikka Suomenkin julki-
sessa hallinnossa arvioidaan kaikkea, käsitteellisessä mielessä arviointitutkimuk-
sen merkitys on epäselvä. Arviointi, seuranta, tarkastus ja valvonta ovat hänen 
mukaansa edelleen toisiinsa limittyviä ja rajoiltaan epäselviä käsitteitä ja toimin-
toja. 

Michael Quinn Pattonin (2002, 9–12) mukaan arviointi eroaa tutkimuksesta 
siinä, että arvioinnilla pyritään hyödyttämään toiminnan kehittämistä, kun taas 
tutkimuksen tarkoituksena saattaa vain olla halu lisätä tietoa. Vastaavanlainen on 
myös esim. Vedungin näkemys asiasta (1997, 12). Sirkka Sinkkonen ja Juha 
Kinnunen (1994, 32–36) toteavat, että arvioinnin tarkoituksena on tuottaa välit-
tömästi käytäntöön sovellettavaa tietoa ja esim. avustaa suunnittelua, kun taas 
perustutkimuksessa vastaavanalaista tiedon välittömän sovellutuksen tarkoitusta 
ei ole. Myös vahvasti tutkimuksellista otetta soveltavan arvioinnin erottaa perus-
tutkimuksesta se, että arviointiin liittyy arvottaminen. Normatiivisuus ja arvope-
rusteisuus puuttuvat heidän mukaansa ainakin perinteisen tiedekäsityksen mukai-
sesta perustutkimuksesta. Tutkimuksellisesta otetta käyttävässä arvioinnissa ei 
noudateta aina yhtä täydellisesti tieteellisiä periaatteita ja tieteellisen tutkimuk-
sen pelisääntöjä kuin perustutkimuksessa. Heidän mukaansa arvioinnissa esim. 
käytännön edustajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden mielipiteet voivat olla 
hyväksyttyjä totuuden kriteereitä. 

Arvioinnin tarkoituksena on Reijo Raivolan mukaan (2000, 65–66) tuottaa 
systemaattista informaatiota. Tähän informaatioon liitetään arvo- ja hyötypää-
telmä niin, että tietoa voidaan käyttää ohjaamaan jotakin sosiaalista toimintaa 
pääsemään paremmin ja tehokkaammin sille asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi 
sisältää hänen mukaansa usein arvopäätelmien tekemisen lisäksi myös vertailun 
ilmaistujen ja saavutettujen tavoitteiden välillä tai vertailun esim. tutkittavan 
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ohjelman ja muiden ohjelmien välillä, aikaisempien suoritusten ja uusien suori-
tusten välillä taikka vaihtoehtoisten menettelytapojen välillä. 

Michael Scriven (1981, 7) puolestaan ei katso, että arvioinnin määritelmään 
kuuluisi välttämättä tulosten hyödynnettävyys. Hän toteaa seuraavasti: 

”So it’s extremely important not to oversimplify the logic of evaluation by defin-

ing evaluation as, for example, the provision of information to decision-makers. 
Evaluation is what it is, the determination of merit and worth, and what it is used 
is another matter.” (kursivointi kirjoittajan, LO:n huom.) 

7.2 Arviointien lisääntyminen julkisessa hallinnossa ja 
opetustoimessa 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 62–68) ovat todenneet, että arvioin-
nilla ja arviointitutkimuksella on kehityksessään ollut kaksi aaltoa (vrt. Guba & 
Lincoln 1989, 21–49). Ensimmäinen niistä käynnistyi Sinkkosen ja Kinnusen 
mukaan 1960-luvulla Yhdysvalloissa ja toinen 1970–1980-lukujen vaihteessa 
Euroopassa. Molemmat aallot sijoittuvat talouden murrosvaiheisiin, mutta niihin 
liittyi myös poliittisen ideologian ja arvojen sekä ideologian muutoksia. Arvioin-
titutkimuksen kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä julkisen sektorin laajenemis- 
että supistumiskehitys. Näistä laajenemiskehitys ajoittui 1960-luvulle ja supis-
tumiskehitys puolestaan toiseen aaltoon. Ensimmäistä aaltoa luonnehtivia ajatuk-
sia poliittisen intervention ja markkinoiden asemasta luonnehti mm. käsitys po-
liittisen intervention tärkeydestä, ajatus suunnittelulla koordinoimisesta ja vah-
vasta valtiosta sekä laajasta julkisesta sektorista. Valtiokäsitys oli hyvinvointival-
tiokäsitys. Arvioinnin toista aaltoa kutsutaan myös nimellä uusi managerialismi. 
Arvioinnin toisen aallon taustalla olivat heidän mukaansa käsitys markkinoiden 
vapaudesta ja markkinoista toiminnan koordinoijana, käsitys heikosta valtiosta ja 
suppeasta julkisesta sektorista. Valtionäkemys oli yövartijavaltionäkemys. 

Suomeen arvioinnin ”toinen aalto” tuli 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, yli 
kymmenen vuotta edeltäjämaita myöhemmin (ks. esim. Sinkkonen & Kinnunen 
1994, 125). Arvioinnit yleistyivät Suomen julkisessa hallinnossa erityisesti 1990-
luvulla. Petri Uusikylän (1999, 17–19) mukaan arviointien yleistymiseen vaikutti 
mm. julkisen hallinnon deregulaatio, jossa julkisten organisaatioiden sääntelyä 
on vähennetty ja päätösvaltaa hajautettu. Ohjausmuodoissa painottuivat infor-
maatio-ohjaus ja tulosohjaus aiemmin painottuneiden normiohjauksen ja resurs-
siohjauksen kustannuksella. Arviointien merkitystä on hänen mukaansa korostet-
tu myös esim. Euroopan Unionin ja OECD:n piirissä. Myös julkisen hallinnon 
avoimuuden vaatimus lisäsi arviointitiedon kysyntää. Lisäksi syynä on ollut 
yleensäkin politiikan ja hallinnon asiantuntijavaltaistumisen ja tieteellistymisen 
lisääntynyt kasvu. 

Myös uuden julkisjohtamisen (New Public Management) ainakin osittaisen 
omaksumisen Suomenkin julkisessa hallinnossa voidaan katsoa lisänneen arvi-
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ointien merkitystä julkisessa hallinnossa. Arto Haveri (2002, 4–19) katsoo, ettei 
uusi julkisjohtaminen ole yhtenäinen joukko käsityksiä siitä, miten hallinnon 
pitäisi toimia, vaan että siihen kuuluu erilaisia suuntauksia. Hän on todennut uu-
den julkisjohtamisen sisältävän yleensä mm. sen, että korostetaan julkisten me-
nojen kasvujen hillitsemistä, tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä julkisessa 
toiminnassa, yksityistämisen ja kilpailuttamisen painottamista vastapainoksi pal-
velutuotannon julkiselle monopolille, value for money -ajattelua, johon sisältyy 
mm. se, että palvelut on tuotettu taloudellisesti ja laadukkaasti, sekä yksilöllisten 
tarpeiden ja ajattelun huomioonottamista palvelutoiminnassa. Keinoina näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi pidetään samantyyppistä johtamista kuin yrityksis-
sä, yksilön näkökulman ja yksilön valinnan huomioon ottamista sekä itseohjau-
tuvien ja taloudellisesti itsenäisten organisaatioiden muodostamista. Huomiota 
kiinnitetään panosten ja prosessien sijasta tuloksiin ja vaikutuksiin ja niiden taus-
talla olevan toiminnan tehokkuuteen. Toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta arvi-
oidaan mielellään numeerisesti, ja sen taustalla olevalle toiminnalle asetetaan 
tehokkuusmittareita. 

Ismo Lumijärvi ja Jussi Jylhäsaari (2000, 12–13) katsovat, että Suomessa 
1990-luvulla omaksuttu julkissektorin tulosohjausmalli muistutti uuden julkis-
johtamisen mallin painotuksia mutta ei ollut kuitenkaan brittiläisen suuntauksen 
kopio. Se on lähinnä merkinnyt sitä, että hallinnon tasojen välille on normiohja-
uksen ja resurssiohjauksen tilalle tullut tulosohjaus, jossa painotetaan sitä, että 
tavoitteet ja resurssit riippuvat toisistaan. Lisäksi painotetaan alempien hallinto-
yksiköiden itsenäistä vastuuta ja ohjeistamisen vähentämistä sekä poliittisten 
päätöksentekijöiden asemaa tavoitteiden ja resurssien antajana. Lumijärven ja 
Jylhäsaaren mukaan 1990-luvulla tulosjohtaminen on vakiinnuttanut asemansa 
johtamisen paradigmana ja muunlaiselle johtamiselle on jäänyt vain vähän tilaa. 
Tulosjohtamisen omaksumisen myötä mm. tietoisuus palvelujen tavoitteista on 
lisääntynyt, tuloksellisuudelle on luotu kriteerejä ja sitä on arvioitu. 

Markku Harrinvirta (2001, 86–87) on todennut, että julkisen hallinnon uudis-
taminen yleensäkin on toteutunut Suomessa pienin askelin eikä radikaaleina 
muutoksina. Syinä tähän ovat olleet Suomen koalitiohallituksille ominainen kon-
sensushakuinen hallitustapa sekä syvälle juurtunut hyvinvointivaltion perinne. 
Toisaalta Holkerin hallituksen 1980-luvun lopussa esittämiä uudistamisen suun-
taviivoja on noudatettu hyvinkin päättäväisesti. Tällöin pidettiin tärkeänä uudis-
taa valtio–kunta-suhteita, kehittää tulosohjausta, uudistaa budjettimenettely sekä 
organisoida uudelleen valtion liikelaitostoiminta. 

Se, että huomiota kiinnitettiin tuloksiin ja vaikutuksiin, edellytti siis arvioin-
tia, jossa arvioitiin sekä toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta että tulosten taustal-
la olevan organisaation sisäisen toiminnan tehokkuutta. Arviointien voidaan kat-
soa siis lisääntyneen Suomen julkisessa hallinnossa yleensäkin uuden julkisjoh-
tamisen myötä. Arviointien merkitystä lisännee myös se, että uuteen julkisjohta-
miseen sisältyvät periaatteena itseohjautuvat ja taloudellisesti itsenäiset organi-
saatiot. 

Julkisessa hallinnossa on alettu puhua tilivelvollisuudesta ja läpinäkyvyydes-
tä. Julkinen hallinto voi olla tilivelvollinen Reijo Laukkasen (1995, 41–45) mu-



 
106 
 
 

kaan kolmelle eri suunnalle. Hänen mukaansa julkinen organisaatio voi olla tili-
velvollinen ylemmälle hallinnolle, professionaalisesti ammattikunnalle tai kulut-
tajille. 

Myös 1990-luvun koulutuspolitiikkaa voidaan luonnehtia arviointikeskeisek-
si koulutuspolitiikaksi. Taustatekijöinä koulutuksen arviointien lisääntymiselle 
olivat koulutuksen puitelainsäädännön muodostaminen sekä päätösvallan siirtä-
minen koulutuksen ylläpitäjille ja oppilaitoksille itselleen. Molemmat lisäsivät 
koulutuksen lakisääteistä arviointivelvollisuutta. (esim. Virtanen 2002, 295.) 

Arviointien merkitys opetustoimessa on oleellisesti lisääntynyt nk. uusien 
koulutuslakien tullessa voimaan vuonna 1999. Koululainsäädännön uudistus 
koski 1990-luvun lopulla koulutusta kokonaisuudessaan. Lainsäädännön myötä 
hallintoa hajautettiin, ja kunnat ja koulut saivat entistä enemmän valtaa päättää 
opetussuunnitelmistaan. Ohjauskulttuuri muuttui hallinnon hajauttamisen myötä. 
Koululainsäädännön uudistamisen taustalla on puolestaan suomalaisen koulutus-
politiikan muutos 1980-ja 1990-lukujen vaihteessa. 

Aki Virtasen (2002, 292–293) mukaan 1990-luvun lopun koulutuslainsää-
dännön uudistus sai puolestaan reunaehtoja eräistä yhteiskunnallisista muutoksis-
ta. Näitä muutoksia olivat vuosikymmenen alussa Suomeen tullut talouslama, 
talouslamaa sekä Suomen ja Neuvostoliiton kahdenvälisen kaupankäynnin ro-
mahtamista seurannut massatyöttömyys sekä Suomen liittyminen Euroopan 
unioniin. Talouslamasta huolimatta 1980-luvun lopulla suunnitellut koulutusjär-
jestelmän keskeiset kehittämistoimenpiteet, kuten koulutuksen ohjausjärjestel-
män uudistaminen, aikuiskoulutuksen laajentaminen, ammattikorkeakoulujen 
perustaminen sekä opetuksen tarjonnan ja sisältöjen yksilöllistäminen, saatiin 
pääosin viedyksi läpi. Vain esiopetuksesta luovuttiin rahoitusvaikeuksien takia. 
1990-luvun koulutuspolitiikan päälinjat määräytyivätkin hyvin pitkälti 1980-
luvun lopulla esitettyjen koulutusjärjestelmän kehittämistä koskevien visioiden 
perusteella. Virtanen (2002, 292–300) korostaa 1990-luvun koulutuspolitiikan 
olleen korostetusti preferenssipolitiikkaa, jossa esim. toisen asteen ammatillinen 
koulutus oli kärsijänä, kun taas tietoyhteiskuntahankkeeseen panostettiin voi-
makkaasti rahaa. 1990-luvun koulutuspolitiikka oli myös arviointikeskeistä kou-
lutuspolitiikkaa, jossa oppilaitosten itsensä oli tuotettava väljentyneen ohjaus-
lainsäädännön korvikkeeksi arviointitietoa. 1990-luvun koulutuspolitiikkaan on 
liittynyt myös koulutustarjonnan laajentaminen ja koulutustason nostaminen: 
koulutustasoa on eri tavoin yritetty nostaa koulutuksen eri asteissa. Kansainväli-
set organisaatiot, kuten OECD ja EU, ovat vaikuttaneet suomalaiseen koulutus-
politiikkaan suorittamansa arviointitoiminnan ja antamiensa suositusten kautta. 
1990-luvun koulutuspolitiikkaa voidaan hänen mukaansa luonnehtia tietyin osin 
myös virkamiesten ja asiantuntijoiden koulutuspolitiikaksi. 

1990-luvun suomalaisen koulutuspolitiikan yhteydestä uusliberalismiin on 
esitetty erilaisia näkemyksiä. Sirkka Ahonen (2001, 156–157) katsoo, että yhtei-
nen koulu asetettiin 1990-luvulla kyseenalaiseksi ja se pyrittiin korvaamaan in-
stituutiolla, joka kohtelisi opiskelijoita erotellen eikä yhdenvertaisesti ja joka 
pyrkisi siten tuottamaan markkinoille mahdollisimman paljon tieto- ja osaamis-
pääomaa. Suomalaiset päättäjät toimivat hänen mukaansa tuolloin kansainväli-
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sessä kentässä, jossa suomalainen koulutuspoliittinen keskustelu on kaikua muu-
alla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa käydystä keskustelus-
ta. Siellä käytiin yhtäältä voimakasta keskustelua sivistysajattelun palauttamises-
ta kouluun mutta toisaalta uusliberalistista keskustelua koulutuksen välineellises-
tä, talouselämälle alistetusta tehtävästä. Samaan aikaan käytiin keskustelua lähi-
demokratian vaatimuksesta, vaatimuksesta vallan delegoimisesta keskushallin-
nosta alaspäin. Tällöin tuli vallalle myös New Public Management -ajattelu, joka 
pohjautui uusliberalistiseen epäilyyn julkisen sektorin tuhlaavaisuudesta ja tehot-
tomuudesta ja edellytti myös julkisen sektorin alistamista markkinanormeille. 

Myös joidenkin muidenkin kirjoittajien mielestä suomalaisen 1990-luvun 
koulutuspolitiikan taustalla on ollut uusliberalistinen ajattelu (esim. Mäkinen & 
Poropudas 2001, 12–13; Antikainen, Rinne & Koski 2000, 325; Poropudas & 
Volanen (toim.) 2003, 36–41).) Ari Antikainen, Risto Rinne ja Leena Koski 
(2000, 325 ) toteavat, että uusliberalismiin sisältyvän markkinakilpailun nähtiin 
soveltuvan kaikkien koulutusasteiden hallintoon. Homo economicus, käsitys 
kannustettavasta, valvottavasta ja itsekkäästä persoonasta on heidän mukaansa 
syrjäyttänyt ajatuksen yksilöiden kokonaispersoonallisuuden kehittämisestä. Val-
tio ei saa uusliberalistisen käsityksen mukaan puuttua ihmisten elämään, koska 
se ei saa korvata yksilön epäonnistumista ja menestymättömyyttä. 

On myös kirjoittajia, jotka katsovat, että vaikka 1990-luvun koulutuspolitii-
kassa näkyi uusliberalistinen ote, kaikki uusliberalistiseen ajatteluun kuuluvat 
koulutuspoliittiset näkemykset eivät täysin toteutuneet. Esimerkiksi Raimo Mä-
kinen ja Olli Poropudas (2001, 11–32) katsovat, että kaikkia hallinnonaloja oh-
jattiin iskusanoilla deregulaatio, desentralisaatio, yksityistäminen, kilpailu, te-
hokkuus ja valinnanvapaus. Koulutuspalvelujen valinnanvapauden oletettiin joh-
tavan ”asiakaslähtöisen” koulutustarjonnan monipuolistumiseen, kunhan koulu-
tusta koskeva päätösvalta vain oli viety kuluttajia riittävän lähellä oleville palve-
lujen tuottajille. Koulutuksen tuli yhä enenevässä määrin myös vastata työelä-
män tarpeisiin, mitä osoittavat esim. sijoittaminen teknologian ja tietotekniikan 
edistämiseen. Työelämä on halunnut koulunsa päättäneiltä opiskelijoilta valmiut-
ta mahdollisimman nopeasti siirtyä työelämään sen sijaan, että koulutuksen jäl-
keen esim. työpaikka joutuisi käyttämään resurssejaan heidän kouluttamiseensa. 
Mäkinen ja Poropudas toteavat (2001, 12–13 ja 26–27), että kilpailun osalta syn-
tynyttä mallia voidaan kutsua pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan koulutus-
markkinamalliksi, josta puuttuvat esim. Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian koulu-
järjestelmille ominaiset äärimmäiset muodot. Yhteiskunta vastaa edelleen pää-
osin koulutuksen kustannuksista: Suomessa ei ole merkittäviä yksityisiä kouluja 
eikä lukukausimaksuja, vaan koulutusta järjestävät edelleen lähes yksinomaan 
yhteiskunnan, kuntien ja valtion omistamat oppilaitokset. Koulutuksen tavoitteis-
ta säädetään keskitetysti ja tuloksia kontrolloidaan arvioinneilla. Mäkisen ja Po-
roputaan mukaan markkinoiden luominen on toistaiseksi rajoittunut lähinnä hen-
keä luovaan ”informaatio-ohjaukseen” sekä koulutuksen järjestäjien ja opiskeli-
joiden toimintavapauksien laajentamiseen. 

Aki Virtanen ei yhdistänyt 1990-luvun koulutuspolitiikkaa uusliberalismiin, 
vaan hän toteaa seuraavasti (2002, 300): 
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”Uusliberalistisen koulutusajattelun 1980-luvun lopulla väitettyä esiinmarssia ja 
heijastumista 1990-luvun koulutuspolitiikkaan ei voida myöskään käsillä olevan 
tutkimuksen tulosten perusteella tyhjentävästi todentaa…” (kursivointi Virtasen, 
LO:n huom.) 

 
Hän toteaa muun muassa, että tasa-arvon ylläpitäminen ja kehittäminen on 

edelleen nähty keskeisenä tavoitteena, jonka toteutumisen varmistaminen on 
pyritty säilyttämään valtiovallan lakisääteisenä tehtävänä. 

7.3 Päätelmiä 

Arvioinnit ovat yleistyneet Suomen julkisessa hallinnossa ja siten myös opetus-
toimessa erityisesti 1990-luvulta alkaen. Arvioinnilla tarkoitetaan tässä tutki-
muksessa havainnoitavan kohteen jälkikäteistä vertailua arvoperustoihin. Arvo-
perustat ovat niitä kriteereitä, joihin nähden arviointi suoritetaan. Arvoperustei-
den valintaan ei ole yksiselitteistä ohjetta, vaan kyse on nimenomaan arvovalin-
noista. Yhteiskunnan ja sen ohjauksen kehitys määrittävät osaltaan, mitä asioita 
(esim. tehokkuutta vaiko laatua) kulloinkin arvioidaan ja mistä näkökulmasta. 
Arvoperustat määräytyvät siten ainakin osittain yhteiskunnan ja sen ohjauksen 
kehityksestä. 
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8. Arvioinnin lähestymistapoja 

8.1 Erilaisia arvioinnin lähestymistapoja 

Se, millaista arvioinnin tutkimusotetta kulloinkin käytetään, riippuu asiayhtey-
destä ja arvioitavista kysymyksistä. Erilaisissa tutkimusotteissa näkyvät myös 
arvioinnin eri tarkoitukset. Tutkimusotteet ovat saaneet myös virikkeitä toisis-
taan sitä mukaa, kun arvioinnista on esitetty uusia ideoita. Tutkimusotteiden ke-
hityksen taustalla on usein ohjausta koskevien teorioiden kehittyminen. Esimer-
kiksi vaatimukset hallinnon responsiivisuudesta ja palvelukyvystä asettavat uu-
denlaisia vaatimuksia arviointitutkimukselle, kuten sen, että toimintaa arvioidaan 
mm. tarpeiden tyydyttämisen ja asiakasarvioinnin näkökulmasta. (Vuorela 1990, 
63–64.) Terho Vuorela (1990, 10) huomauttaa kuitenkin, ettei tutkimusotteiden 
kehitys tarkoita sitä, että uusi arviointimalli olisi kehittyneempi kuin aiemmat 
arviointimallit. Tutkimusotteet voidaan tulkita yrityksiksi ratkaista aiempien ot-
teiden ongelmia. Erilaiset tutkimusotteet ovat syntyneet erilaisissa konteksteissa 
ja erilaisia tarkoituksia varten. 

Arvioinnin tarkoitus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millainen arviointiote on 
sopivin mihinkin tarkoitukseen. Arvioinnin tarkoitus puolestaan määräytyy sen 
perusteella, mikä taho tai mitkä tahot ovat halunneet arviointia ja miten arviointi-
tuloksia aiotaan hyödyntää. 

Eleanor Chelimsky (1997a, 9–21) erottaa toisistaan kolmenlaisia arvioinnin 
tarkoituksia. Arviointeja voidaan tehdä tilivelvollisuussyistä (accountability), 
kehittämistyötä varten ja tiedon itsensä vuoksi. Tilivelvollisuusarvioinnit antavat 
päätöksentekijöille, kuten sponsoreille ja lahjoittajille, tietoa päätöksentekoa var-
ten esim. jonkin ohjelman tuloksista tai jostain asiaintilasta yleensä, mutta samal-
la ne palvelevat myös suurta yleisöä. Kehittämistyötä varten tehtävät arvioinnit 
palvelevat puolestaan esim. johtajia ja auttavat kehittämään toimintaa. Tiedon 
itsensä vuoksi tehtävät arvioinnit kiinnostavat usein mm. yliopistojen tutkijoita ja 
antavat selitystä ja ymmärrystä tutkittaville asioille. Arvioijien rooli vaihtelee 
näissä eri käyttötarkoituksiin tehtävissä arvioinneissa. Tilivelvollisuusarvioin-
neissa arvioija on kohteeseensa nähden kaukainen, kun taas kehittämistyötä var-
ten tehtävissä arvioinneissa arvioija voi olla läheinen, esim. “kriittinen ystävä” 
tai jopa tiimin jäsen. Tietoa itseään varten tehtävissä arvioinneissa arvioija voi 
olla etäinen tai läheinen riippuen arviointitavasta. Näihin eri käyttötarkoituksiin 
tehtävissä arvioinneissa voidaan käyttää samanlaisia menetelmiä, mutta käytän-



 
110 
 
 

nössä esim. sisäiset arvioinnit ja itsearvioinnit ovat kehittämistyötä varten tehtä-
vien arviointien tyypillisiä lähestymistapoja. 

Arvioinnin käyttötarkoituksista tilivelvollisuusarviointi ja kehittämisen vuok-
si tehtävä arviointi eroavat toisistaan juuri siinä suhteessa, miten kiinteä yhteys 
arvioinnin tuloksilla on niiden käyttöön. Tilivelvollisuusarvioinnilla yhteys tu-
losten käyttöön voi olla heikompi kuin kehittämisen vuoksi tehtävällä arvioinnil-
la, jossa arvioinnin tulosten luotettavuus on vähemmän tärkeää kuin tilivelvolli-
suusarvioinnissa ja jossa arvioinnin tulosten hyödynnettävyys on keskeinen syy 
arvioinnin tekemiselle. Samalla nämä eri tarkoituksiin tehtävät arvioinnit kohdis-
tuvat usein eri asioihin. Tilivelvollisuusarvioinnissa ovat oleellisia toiminnan 
tulokset esim. verrattuna tavoitteisiin, kun taas kehittämistarkoituksessa tehdyis-
sä arvioinneissa kurkistetaan usein myös siihen prosessiin, jossa palvelut synty-
vät, ja haetaan sieltä kehittämiskohteita ja vahvuuksia. Tilivelvollisuusarviointi 
ja kehittämisen vuoksi tehtävät arvioinnit eivät välttämättä sulje pois toisiaan, 
vaan niitä voidaan käyttää rinnakkain toisiaan täydentävinä tietolähteinä, jolloin 
saadaan laajempi näkökulma arvioitavaan toimintaan (ks. esim. Vataja 2005, 
128). 

Arviointeja voidaan tehdä myös muista syistä kuin tilivelvollisuus- ja kehit-
tämistarkoituksessa. Tällaisia syitä ovat esim. poliittisen päätöksenteon ja ohja-
uksen eri vaiheissa tarvittavan informaation tuottaminen, muutosten oikeutus 
tilanteissa, joissa muutos tehtäisiin joka tapauksessa, ja arviointi symbolisessa 
tarkoituksessa, jolloin osoitetaan, että toimitaan rationaalisen mallin mukaan. 
(Sinkkonen & Kinnunen 1994, 39–59.) 

Michael Scriven (1981, 6–7) erottaa toisistaan formatiivisen ja summatiivisen 
arvioinnin. Formatiivinen arviointi on tarkoitettu kehittämistarkoituksia palvele-
vaksi arvioinniksi, kun taas summatiivisessa arvioinnissa päätöksentekijät ar-
vioivat hanketta enemmänkin esim. siltä kannalta, tulisiko hanketta rahoittaa vai 
pitäisikö se kenties lakkauttaa. Arviointi voidaan tehdä myös jonkin ansioiden 
(merit) tai arvon (worth) määrittämiseksi. Formatiivisen ja summatiivisen arvi-
oinnin eroja kuvaa Michael Scriven (1997, 498–499) mm. seuraavasti: 

”Formative evaluation is, to a large extent, best designed as summative evalua-
tion of an early version, with particular attention to components or dimensions 
rather than a holistic account (because this facilitates improvement), and pro-
vided directly to the program director or staff rather than to external decision 
makers.” (sulut kirjoittajan, LO:n huom.) 

 
Siten formatiivinen arviointi on lähempänä kehittämistarkoituksia varten teh-

tävää arviointia kuin summatiivinen arviointi, jossa ollaan kiinnostuneempia 
hankkeen lopputuloksesta kuin hankkeen eri osista ja niiden vaiheista. 

Arviointia suunniteltaessa on hyödyllistä jäsentää arviointiin liittyviä erilaisia 
valintavaiheita etukäteen. Esimerkiksi Clem Adelman ja Robin J. Alexander 
(1982, 23–24) ovat jäsentäneet arviointiin liittyviä valintavaiheita seuraavasti: 
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1. Päätöksenteko arvioinnin päämääristä; mitä tarkoitusta arviointi palve-
lee? 

2. Päätöksenteko arvioinnin painopisteestä; mitä näkökulmia kohteesta ar-
vioidaan? 

3. Päätöksenteko menetelmistä; miten informaatiota on tarkoitus kerätä ar-
vioinnin johtopäätösten ja mahdollisesti päätöksenteon pohjaksi? 

4. Päätöksenteko kriteereistä; millaisia kriteereitä arvioinnissa käytetään? 
5. Päätöksenteko arvioinnin organisoinnista; kuka panee toimeen arvioin-

nin, mitä resursseja on käytettävissä ja miten arviointi toteutetaan? 
6. Päätöksenteko arviointitulosten jakelusta; kenelle tulokset jaetaan, esim. 

miten avoimia tai luottamuksellisia tulokset ovat? 
7. Päätöksenteko arviointitulosten käyttämisestä; miten arviointituloksia 

aiotaan käyttää ja miten tulokset palvelevat organisaation päätöksente-
koa? 

 
Arviointeihin liittyviä lähestymistapoja on useita. Toisistaan voidaan erottaa 

esim. standardi- tai normiperusteiset arviointitavat, tavoiteperusteiset arviointita-
vat, tehokkuusperusteiset arviointitavat sekä päätöksentekijään tai osapuoliin 
kytkeytyvät arviointitavat (ml. monitahoarviointi) (Vuorela 1997, 28). 

Standardi- tai normiperusteisessa arvioinnissa toimintaa verrataan Vuorelan 
mukaan esim. normiin tai laatustandardiin. Arvioinnin tulos esitetään poik-
keamina, puutteina tai virheellisyyksinä. Tämä arviointitapa on lähellä perinteis-
tä tarkastusta. Tavoiteperusteisessa arvioinnissa toimintaa verrataan tavoitteisiin 
arvioimalla, miten hyvin tavoitteet on saavutettu. Tehokkuusperusteisessa arvi-
oinnissa puolestaan arvioidaan sitä, mitkä ovat olleet tavoitteiden saavuttamisen 
kustannukset. Arviointi tapahtuu panos-tuotos – suhteen vertailemisella.  Päätök-
sentekijään tai osapuoliin kytkeytyvässä arvioinnissa arviointiin osallistuu useita 
intressitahoja, joiden näkemyksiä voidaan ottaa huomioon paitsi arvioinnin tu-
loksia tulkittaessa myös kysymyksiä laadittaessa. Tähän arviointityyppiin kuulu-
va arviointitapa on nk. monitahoarviointi. (Vuorela 1997, 28–31.) Viime aikoina 
on suosituksi tullut myös nk. realistinen arviointi, jossa tarkastellaan erityisesti 
erilaisten yhteiskunnallisten ohjelmien toimintaa ja vaikutuksia sosiaalisissa jär-
jestelmissä (ks. esim. Pawson & Tilley 2001, 63–82). 

Evert Vedung (1997, 35–37) on jaotellut arvioinnin lähestymistavat substans-
siin liittyvien tulosten (substantive results) ja menettelyjen ominaisuuksiin liitty-
viin (qualities of the procedures) arviointimalleihin. Substanssiin liittyvät arvi-
ointimallit keskittyvät interventioiden tuloksiin. Menettelyyn liittyvät mallit taas 
keskittyvät interventioiden toteuttamiseen liittyviin menettelyihin, kuten edus-
tuksellisuuden ja laillisuuden toteuttamiseen interventioissa. Vedung jaottelee 
substanssiin liittyvät arviointimallit kolmeen tyyppiin: vaikuttavuusmalleihin 
(effectiveness models), taloudellisuusmalleihin (economic models) ja professio-
naalisiin malleihin (professional models). Vaikuttavuusmalleihin kuuluvat em. 
luokittelussa mm. tavoiteperusteinen malli (goal-attainment model), sivuvaiku-
tusten arviointimalli (side-effects model), tavoitteeton arviointimalli (goal-free 
evaluation model), laaja arvioinnin malli (comprehensive evaluation model), 
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asiakassuuntautunut malli (client-oriented model) sekä asianosaisarviointimalli 
(stakeholder model). Taloudellisuusmallit, kuten tuottavuuteen ja kustannuste-
hokkuuteen liittyvät mallit, rajautuvat jo valitun laatukäsitteen kautta pois tarkas-
telun kohteesta. Professionaalisissa arviointimalleissa on puolestaan kyse ver-
taisarvioinnin kaltaisista arvioinneista, jotka eivät tuota riittävää tietoa palvelun 
laadun arvioimiseksi ainakaan yksin käytettyinä. 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 76–78) ovat todenneet arvioinnin 
tyyppien määrittelyjen ja luokittelujen olevan luonteeltaan melko samanlaisia. 
Heidän mukaansa suurimmat erot ovat terminologiassa sekä siinä, missä määrin 
peruslähestymistapojen sisällä on omiksi tyypeikseen ryhmitelty vain vähän toi-
sistaan poikkeavia arvioinnin muotoja. Arvioinnin lähestymistavat on heidän 
mukaansa nimetty usein keskeisen kriteerin (esim. tavoite- tai standardiperustei-
nen arviointi) tai kriteerien johtamisen ja valinnan (esim. monitoimijainen ja 
osallistava arviointi) mukaan. 

Tutkimustehtävän kannalta kysymykseen tulevat tavoiteperusteinen arviointi 
ja erilaiset osallistavat arviointityypit. Tavoiteperusteista arvioinnin lähestymis-
tapaa ei voida sivuuttaa pohdittaessa sitä, millainen arvioinnin lähestymistapa 
olisi perustelluin valinta. Tämä johtuu siitä, että julkisten organisaatioiden toi-
mintaa ohjaavat aina lainsäädännössä asetetut tai poliittisten päätöksentekijöiden 
asettamat ”viralliset” ja ”yhteiset” tavoitteet, vaikkakin tällaisia tavoitteita on 
usein vähän tai ne ovat väljiä. Samasta syystä tavoitteeton arvioinnin (goal-free 
evaluation) lähestymistapa ei ole perusteltu valinta, eikä sitä tässä tutkimuksessa 
tämän vuoksi tarkastella. Tavoitteettomalla arvioinnin lähestymistavalla (Patton 
2002, 169–170) tarkoitetaan arviointia, jossa hankitaan laajasti tietoa arvioitavan 
kohteen vaikutuksista ilman, että tavoiteltavia vaikutuksia on erikseen nimetty, ja 
verrataan sitten vaikutuksia eri osapuolten tarpeisiin. Näin saadaan tietoa myös 
niistä vaikutuksista, joita ei ole ennakoitu ja jotka ovat oikeastaan siis hankkeen 
sivuvaikutuksia. Erilaisia osallistavia arvioinnin lähestymistapoja (ks. alalukua 
8.1.2.) on tutkijan näkemyksen mukaan puolestaan perusteltua tarkastella siksi, 
että koska ”virallisia” tavoitteita on usein vähän, arvioinnissa saattaa olla tarpeen 
ottaa avuksi muitakin kriteereitä. 

Standardiperusteisessa arvioinnin lähestymistavassa selvitetään toiminnan 
suhdetta toimintaa ohjaaviin standardeihin, normeihin, sääntöihin, päätöksiin, 
budjetteihin jne. Standardiperusteisessa arvioinnissa on Sinkkosen ja Kinnusen 
mukaan (1994, 79–81) kyse sen selvittämisestä, missä määrin toiminta poikkeaa 
em. kriteereistä. Toimintaa voidaan heidän mukaansa verrata myös sellaisiin 
periaatteisiin kuin säästäväisyys, suunnitelmallisuus, oikeusvarmuus ja luotetta-
vuus. 

Standardi- tai normiperusteinen arviointi ei ole käytännössä useinkaan mah-
dollista siksi, että palvelun laatua koskevia standardeja tai normeja on usein ko-
vin vähän – puuttuvathan usein itse toimintaa ohjaavat tavoitteetkin. Se, mitkä 
ovat standardiperusteisen arvioinnin kriteereitä, on luonnollisesti ratkaisevaa. 
Esimerkiksi varsinaisia laatustandardeja, joita vasten laatua voitaisiin arvioida, 
on julkisten organisaatioiden tuottamissa palveluissa kuitenkin varsin vähän. 
Keskeisenä syynä sille, että Suomenkin julkisissa organisaatioissa katsottiin tar-
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peelliseksi ottaa käyttöön palvelusitoumuksia, oli tutkijan käsityksen mukaan 
juuri laatustandardien puute (palvelusitoumuksista ks. esim. Palvelusitoumus – 
suomalainen malli 1997 ja Oulasvirta 1997). Taloudellisuus- ja tehokkuusperus-
teiset arviointimallit eivät puolestaan ole sopiva valinta tarkasteltaessa palvelun 
laadun arviointia, koska tutkimuksessa laadun käsitteestä on rajattu tehokkuus-
näkökulma pois (ks. luku 6). Professionaaliset arviointimallit ovat puolestaan 
lähestymistavaltaan vain yksi, asiantuntijoiden hyödyntämistä arvioinnissa ko-
rostava näkökulma laadun arviointiin. Tätä lähestymistapaa ainakaan ainoana 
lähestymistapana ei ole perusteltua käyttää silloin, kun on kyseessä laadun arvi-
ointi. Näin siksi, että laatuun liittyy yleensä myös käyttäjänäkökulma. Niin kut-
suttu realistinen arvioinnin lähestymistapa taas sopii paremmin erilaisten yhteis-
kunnallisten ohjelmien ja niiden muutosvaikutusten tarkasteluun kuin yksittäis-
ten palvelujen laadun tarkasteluun. 

8.1.1 Tavoiteperusteinen arvioinnin lähestymistapa 

Tavoiteperusteista arvioinnin lähestymistapaa (goal-attainment evaluation) voi-
daan pitää perusteltuna arvioinnin lähestymistapana mm. siksi, että julkinen hal-
linto ohjautuu hyvin pitkälti yhteiskuntapoliittisesti asetettujen tavoitteiden mu-
kaan/perusteella. Lainsäädäntö antaa palvelujen järjestämiselle usein väljät puit-
teet. Palvelujen tarkempi suunnittelu jää erityisesti ”miten”-kysymyksen osalta 
varsin suuressa määrin viranomaisen itsensä ratkaistavaksi. Arvioinnin kriteerejä 
yleensäkin on tarpeen lähtökohtaisesti hakea niistä tavoitteista, jotka kullekin 
toiminnolle on asetettu. Tavoiteperusteisen arviointimallin taustalla on rationaa-
lis-legaalinen lähestymistapa organisaation toimintaan. 

Rationaalis-legaalinen malli on paitsi teoriassa myös käytännössä tyypilli-
simpiä julkisen toiminnan organisoinnin muotoja. Malliin liittyy kiinteästi ajatus 
rationaalisesti toimivasta, tavoitekeskeisestä ja tehokkaasti toimivasta organisaa-
tiosta. (Vartiainen 1994, 51.) Rationaalis-legalistinen lähestymistapa organisaati-
on toimintaan sisältää oletuksen, että organisaatiossa on selkeät ja sille asetetut 
tavoitteet. Organisaatio pyrkii tukemaan näiden tavoitteiden saavuttamista kehit-
tämällä sisäisen rakenteensa ja toimintaprosessinsa tavoitteiden saavuttamista 
tukeviksi. Organisaatio on usein järjestetty hierarkkiseksi: esim. julkiset organi-
saatiot, myös palveluorganisaatiot, ovat hierarkkisia. Lisäksi julkiset organisaati-
ot toimivat rationaalis-legaalisesti, ts. esim. sääntöihin, tehtävien jakoon ja muo-
dollisuuteen nojaten. (Vartiainen 1994, 40–41.) 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 72–74) ovat kuvanneet rationaa-
lista toimintamallia arviointia ohjaavana mallina mm. seuraavasti: Rationaalinen 
toimintamalli on yhteydessä kausaaliseen soveltavaan arviointiin ja arviointitut-
kimukseen. Rationaalisen toimijan mallissa oletetaan, että tavoitteet ja keinot 
(osatavoitteet) muodostavat kausaalisesti toisiinsa liittyvän hierarkkisen järjes-
telmän siten, että päätavoitteen asettamisen jälkeen etsitään tehokkaimmat keinot 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Evert Vedungin (1997, 43–48) mukaan tavoiteperusteisen arviointimallin 
heikkoutena on ensiksikin se, että arvioinnissa ei kiinnitetä huomiota kustannuk-
siin, joilla tarkoitetaan rahaa, aikaa tai työvoimaa. Vielä suurempi puute on se, 
että itse tavoitteet ovat epäselviä. Tavoitteiden epäselvyys voi johtua mm. ter-
minologian epäselvyydestä tai siitä, että ei ole määritelty selkeästi tapauksia, 
joihin jotakin asiaa sovelletaan. Tällaisissa tapauksissa tavoitteiden toteutumisen 
arviointi voi olla vaikeaa. Toiminnalla voi olla myös ei-tarkoitettuja vaikutuksia 
ja sivuvaikutuksia. Tavoiteperusteisessa arvioinnissa ei kiinnitetä näihin vaiku-
tustyyppeihin huomiota. Tavoitepohjaisessa arvioinnissa ei Vedungin mukaan 
oteta huomioon myöskään nk. piilokäsikirjoituksia: tavoitteiden asettajilla on 
saattanut olla kätkettyjä motiiveja, jotka johtavat toiminnassa toiseen suuntaan 
kuin mitä julkilausutut tavoitteet ovat. Tavoitepohjainen arviointi ei myöskään 
ota huomioon toimeenpanon ongelmaa vaan lähtee ajatuksesta, että hallinto to-
teuttaa aina lojaalisti poliittisten päätöksentekijöiden tekemät päätökset. 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 84) kuvaavat oletusta yhtenäisestä 
päätöksentekijästä seuraavasti: 

”Oletukset yhdestä yhtenäisestä eli samanlaiset arvot ja tavoitteet omaavasta 
päätöksentekijästä eivät useinkaan vastaa todellisuutta. Päinvastoin, mikrotasol-
lakin kuten organisaatioissa on yleensä monia toimijoita, joilla on erilaisia arvo-
ja, jopa vastakkaisia etuja niihin liittyvine erilaisine ja ristiriitaisine tavoitteineen 
ja valtapyrkimyksineen. Erityisesti laajoille yhteiskunnallisille toiminnoille ei 
aina voida tai edes haluta asettaa niin yksityiskohtaisia tavoitteita, että kriteerei-
den johtaminen niistä olisi mahdollista. Tavoiteasettelu on aina arvopohjaista ja 
”subjektiivista”. Sitä eivät siis määrää yksinomaan tieto ja sen rationaalinen tul-
kinta, vaan arvojen lisäksi toimijoiden erilaiset intressit sekä niihin liittyvät etu-
ristiriidat ja valtapyrkimykset.” (lainausmerkit kirjoittajan, LO:n huom.) 

 
Vahvuuksia Vedungin (1997, 40–43) mukaan tavoiteperusteisessa arvioinnis-

sa on mm. demokratia-argumentti, tutkimusargumentti ja yksinkertaisuusargu-
mentti. Demokratia-argumentti perustuu käsitykseen, että parlamentaarinen val-
vontakontrolli on ensisijainen samoin kuin siitä seuraava demokraattinen näkö-
kulma. Demokratia-argumenttiin kuuluu sen painotus, että siinä tavoitteet on 
asetettu muodollisen päätöksentekokoneiston kautta. Ne ovat julkisesti ja viralli-
sesti hyväksyttyjä tavoitteita, jotka on hyväksynyt joukko kansalaisia edustavia 
poliittisia päätöksentekoelimiä. Näiden ohjeiden mukaan tulee toimia julkisessa 
hallinnossa riippumatta siitä, mitä niistä ajatellaan. Tavoiteperusteinen arviointi 
edustaa kuvailevaa (deskrpitiivistä) arvoteoriaa, jossa arvoihin sisältyvät tavoit-
teet otetaan ikään kuin annettuina. Tutkimusargumentti perustuukin Vedungin 
mukaan juuri sille, että se näyttää tarjoavan objektiivisen ratkaisun arvioinnin 
arvo-ongelmaan. Arvioijan ei tarvitse ottaa kantaa arvoihin, koska arvot sisälty-
vät tavoitteisiin. Tavoiteperusteinen arviointi on myös yksinkertaista, koska siinä 
toteutumista verrataan tavoitteisiin. 
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8.1.2 Asianosaisarvioinnit 

Asianosaisarvioinnit ovat syntyneet vastapainoksi keskusjohtoiselle ohjelmaeva-
luoinnille. Asianosaisarvioinneissa eri intressitahot otetaan mukaan arviointiin. 
Arvioijan roolina on sovitella ja neuvotella erilaisten näkemysten välillä. Reijo 
Raivola (2000, 79–80 ja 85–86) kysyy kuitenkin, voidaanko neuvotteluproses-
sinkaan avulla tyydyttää kaikkien toisistaan poikkeavien intressitahojen näke-
myksiä. Asianosaisarvioinnin rinnalle ovat hänen mukaansa syntyneet mallit, 
joissa osallistutaan myös toiminnan suunnitteluun. Osallistavat arvioinnit ovat 
syntyneet siten, että asianosaisista on otettu mukaan vain evaluaatiotiedon pri-
määrikäyttäjät ja -kohteet. Osallistavissa arviointimalleissa pieni ydinjoukko 
osallistuu arviointiprosessiin sen eri vaiheissa. Asianosaismallissa arvioija on 
päävastuullinen tutkija, joka suunnittelee ja toteuttaa koko arviointiprosessin. 
Osallistavassa mallissa hän on Raivolan mukaan koordinaattori, neuvonantaja ja 
myös esim. kouluttaja, joka opettaa kohderyhmälleen evaluaatiota. Egon G. Gu-
ba ja Yvonna S. Lincoln (1989, 72–74) katsovat, että ”neljännen sukupolven” 
arvioijan tehtäviin kuuluu päästä neuvotellen konsensukseen eri tahojen näke-
myksistä. 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 88–89) toteavat, että päätöksente-
kijät eivät toimi yksinomaan rationaalisen mallin olettamalla tavalla ”tosiasiatie-
don” pohjalta ja että heidän tavoitteensa eivät ole aina yhteneviä samankaan or-
ganisaation sisällä. Heidän toimintaansa ohjaavat aina myös erilaiset arvot ja 
edut (intressit) sekä niihin perustuvat asioiden tärkeysjärjestykset. Arviointitie-
don tarvitsijoiden ja käyttäjien (mm. päätöksentekijöiden, poliitikkojen, ammatti-
ryhmien ja asiakkaiden) arvot ja intressit oletetaan erilaisiksi, jopa ristiriitaisiksi 
ja vastakkaisiksi. Näin myös tavoitteet oletetaan erilaisiksi. Näkemys eroaa 
Sinkkosen ja Kinnusen mukaan huomattavasti tyypillisen tavoitemallin yhtenäis-
tä päätöksentekijää koskevista olettamuksista. 

Eräs asianosaisarvioinnin muoto on monitahoarviointi (multiple constituency 
evaluation) tai sidosryhmäperusteinen arviointi (stakeholder-based evaluation). 
Monitahoarviointi ja sidosryhmäarviointi ovat sisällöltään suunnilleen toisiaan 
vastaavia (Vartiainen 1994, 98–99). Niissä arviointiin otetaan mukaan erilaisia 
sidosryhmiä tai intressitahoja kuten palvelujen käyttäjät, päätöksentekijät, rahoit-
tajat jne. Näin ajatellaan saatavan arvioitavasta kohteesta luotettavampi kuva 
kuin jos arvioijatahoja olisi vain yksi. Sari Heinonen (2002, 14) käyttää monita-
hoarvioinnista sidosryhmäperusteisen arvioinnin käsitettä ja kuvaa sidosryhmä-
perusteisen arvioinnin käyttötarkoitusta seuraavasti: 

”Sidosryhmäperusteinen arviointi sopii parhaiten tilanteeseen, missä pyritään 
luomaan kokonaisvaltainen kuva arvioitavasta kohteesta, mutta missä eri ryhmi-
en välillä ei välttämättä vallitse yhteisymmärrystä. Arvioija pyrkii valitsemaan 
arviointiin mukaan kaikki kohteeseen kytkeytyvät legitiimit ryhmät. Tällä me-
nettelyllä hän pyrkii tuomaan esille erilaisia näkökulmia ja intressejä. Eri näkö-
kulmien ja mahdollisten intressiristiriitojen esille tuominen tuottaa monipuolisen 
kuvan arvioitavasta kohteesta, tässä tutkimuksessa (Heinonen tarkoittaa omaa 
väitöskirjatutkimustaan, LO:n huom.) siis arvioitavaa kohdetta koskevista sidos-
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ryhmäkäsityksistä. Erilaisten näkökulmien ja intressien analysoiminen puoles-
taan paljastaa myös mahdollisesti erilaisiin arvolähtökohtiin kytkeytyviä jännit-
teitä. Tavoitteena on kuitenkin löytää jonkinasteinen yhteisymmärrys arvioita-
vasta kohteesta, minkä pohjalta voidaan suuntautua uudenlaisten ratkaisujen 
pohdintaan.” 

 
Pirkko Vartiainen (1994, 28) on puolestaan tutkinut päiväkotien tulokselli-

suutta monitahoarvioinnin avulla. Hän sovelsi monitahoarviointia tutkimukses-
saan, jonka ongelmana oli kysymys, millaisista osa-alueista julkisten palveluor-
ganisaatioiden määrää ja laatua osoittava kokonaistuloksellisuus muodostuu. 
Tutkimuksessa arvioitiin lasten päiväkotipalvelujen tuloksellisuutta. 

Pirkko Vartiaisen (1994, 122-127) tutkimuksessa oli kyse tuloksellisuuden, ei 
pelkästään laadun arvioinnista. Vartiainen päätyi tutkimuksessaan arvioimaan 
päiväkotien tuloksellisuutta neljän elementin ja osaprosessin, tilastoevaluoinnin, 
dokumenttievaluoinnin, professioevaluoinnin ja perhe-evaluoinnin avulla. Tilas-
toevaluoinnissa tarkasteltiin päivähoitoa kvantitatiivisin termein. Dokument-
tievaluoinnissa tarkasteltiin päiväkotien toimintaedellytyksiä. Professioevaluoin-
nin avulla tarkasteltiin henkilöstön näkemystä päiväkotien toiminnan laadusta ja 
päivähoitojärjestelmän toimivuudesta. Perhe-evaluoinnin avulla tarkasteltiin asi-
akkaiden ja organisaation välistä vuorovaikutusta. Professioevaluaatio on Varti-
aisen mielestä tärkeä mm. siksi, että se edustaa henkilöstön näkemystä päiväko-
tien toiminnan laadusta ja päivähoitojärjestelmän toimivuudesta. Näin saadaan 
arviointimateriaalia, jossa korostuu päiväkotitoiminnan ammattipätevyys. Perhe-
evaluointi puolestaan edustaa päiväkotien toiminnan käyttäjäkuvaa. 

Vartiainen pohtii tutkimuksessaan myös kysymystä siitä, miten tulee valita 
tuloksellisuutta mittaavat arvioijatahot. Hän erottaa toisistaan neljä erilaista per-
spektiiviä monitahoarvioinnissa tukeutuen R. F. Zammuton (1984) esityksiin. 
Nämä ovat seuraavat (Vartiainen 1994, 104–110): 

 
1. Laaja-alainen perspektiivi, jossa tieto kerätään tasapuolisesti kaikkien eri 

avainryhmien käsityksistä ja toiveista. Eri avainryhmiä ei preferoida toi-
siinsa nähden. 

2. Neuvottelevuusperspektiivi, jota Zammuto nimittää valtaperspektiiviksi. 
Tässä perspektiivissä ratkaiseviksi arviointiryhmiksi muodostuvat ne 
ryhmät, joilla on eniten valtaa koalition tuloksellisuuden arviointia kos-
kevissa neuvotteluissa. Lähtökohtaisesti neuvotteleva monitahoarviointi 
arvioi tulokselliseksi sellaisen organisaation, joka tyydyttää niiden jäsen-
tensä tarpeet, joilla on eniten valtaa. Tällöin se takaa itselleen näiden tuen 
ja resurssien saatavuuden. Hyvinvointipalveluiden osalta tämä merkitsee 
esim. sitä, että kuntien hallinto- ja luottamushenkilöiden arvioita suosi-
taan suhteessa palvelujen käyttäjien arviointeihin. 

3. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden malli pohjautuu Rawlsin sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta koskeviin ajatuksiin. Arvioinnissa otetaan huomi-
oon heikompien intressiryhmien näkemykset. 
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4. Evolutionaarinen perspektiivi, joka korostaa sitä, ettei tuloksellisuusarvi-
ointi ole jollakin hetkellä tehtävä poikkileikkaustilanteen kartoitus vaan 
että arviointia tulee tehdä jatkuvasti. Tällöin kysymys ”kenen tarpeet tu-
lee ensisijaisesti tyydyttää” muuntuu kysymykseksi, miten erilaiset prefe-
renssit voidaan tyydyttää pitkällä aikajänteellä. 

 
Vartiainen (1994, 111–112) pitää ongelmallisena monitahoarvioinnissa mm. 

sitä, että koska eri avainryhmillä ja yksilöillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten 
organisaatioita tulisi arvioida, ovat myös tuloksellisuusmittaukset, arvot ja prefe-
renssit kiistanalaisia. Tämän vuoksi monitahoarvioinnissa on priorisoitava arvi-
ointia tekevät ryhmät ja arviointikriteerit. Tähän puolestaan ei ole teoreettisessa 
keskustelussa selkeitä kannanottoja. Ongelmallista on hänen mukaansa myös 
kannanottojen muuttuvaisuus. 

Sirkka Sinkkonen ja Juha Kinnunen (1994, 95-96) käyttävät monitoimijaisen 
arvioinnin käsitettä mm. monitahoarvioinnista. Heidän mukaansa (1994, 89-91) 
monitoimijaisen arvioinnin piirre on se, että kriteerejä ja arvioinnin ulottuvuuk-
sia on erilaisia riippuen arviointiin osallistuvien toimijoiden näkökulmien erilai-
suudesta. Yleisellä tasolla ilmaisten kriteerinä voi olla responsiivisuus, ts. asian-
osaisten odotusten ja/tai vaateiden sekä tarpeiden tyydytyksen aste. Kriteereinä 
voivat olla myös toiminnalle asetetut tavoitteet, jos niitä on ja jos niistä voidaan 
päästä yhteisymmärrykseen taikka esim. tehokkuuskriteerejä, jos asianosaiset 
päättävät niin. Lähestymistapaan voidaan liittää ideoita myös esim. kehittävästä 
työntutkimuksesta ja toimintatutkimuksesta. Kriteereiden kehittäminen voidaan 
suunnata myös tulevaan toimintaan etsimällä optimaalista tulevaa toimintatapaa. 
Lisäksi voidaan arvioida meneillään olevaa tai päättynyttä toimintaa.  

Monitoimijaiseen arviointiin kuuluu neuvotteluja ja muuta vuorovaikutusta 
asianosaisten kanssa. Tässä lähestymistavassa vuorovaikutus on korostunut piir-
re. Arviointitilanteet ovat siten asianosaisten vuorovaikutus- sekä neuvottelu- ja 
kehittämistapahtumia. (Sinkkonen & Kinnunen 1994, 92.) 

Monitahoarvioinnissa tarjotaan ratkaisuksi konsensuksen aikaansaamista eri-
laisille näkemyksille. Sari Heinonen (2002, 14) kuvaa tätä konsensuksen aikaan-
saamista siten, että järjestetään tilaisuus, jossa esitellään arvioinnin tulokset ja 
jossa yritetään muodostaa osallistujien kesken yhteinen näkemys tulosten tulkin-
nasta. Heinonen suhtautuu kriittisesti tähän ja pohtii, pitäisikö konsensuksen 
asemesta kiinnittää erityistä huomiota poikkeavuuksiin. 

Evert Vedung (1997, 73–74) luettelee etuja, joita asianosaisarviointiin on lii-
tetty. Nämä edut liittyvät tietoargumenttiin (knowledge argument), hyödyksi-
käyttöargumenttiin (utilization argument) ja tavoitejohtamisen argumenttiin 
(goal-management argument). Tietoargumentin mukaan ohjelmissa mukana ole-
villa henkilöillä on tietoa, jota kannattaa hyödyntää. Asianosaisilla on tietoa mm. 
ohjelman sivuvaikutuksista ja toimeenpanon esteistä. Näiden toimijoiden tunnis-
tamisen jälkeen heitä kannattaa haastatella. Hyödyksikäyttöargumentin mukaan 
asianosaisten osallistuminen lisää todennäköisyyttä siitä, että arvioinnin tuloksia 
myös hyödynnetään päätöksenteossa. Arvioijat toimivat usein erillään arviointi-
tiedon käyttäjistä. Tällainen arviointi tuottaa tietoa asianosaisten todellisista tar-



 
118 
 
 

peista, mikä lisää todennäköisyyttä, että arviointitietoa myös hyödynnetään käy-
tännössä. Tavoitejohtamisargumentin mukaan asianosaisarviointi sopii mm. ti-
lanteisiin, joissa ei ole kirjoitettuja tavoitteita tai joissa tavoitteet ovat epäselviä 
tai keskenään ristiriitaisia. Vedung katsoo asianosaisarvioinnin kuuluvan de-
skriptiivisen arvomalliin. Arvioijien ei tule ottaa itse kantaa eri asianosaisten 
esittämiin näkökohtiin. 

Asianosaisarvioinnin ilmeisiä heikkouksia ovat Vedungin mukaan (1997, 75)  
mm. se, että siinä ei oteta huomioon arvioinnin kustannuksia. Tällainen arviointi 
vaatii resursseja, koska eri asianosaisiin tulee olla yhteydessä. Asianosaisarvioin-
ti on myös sekavaa, koska siinä esim. se, keitä tai mitä asianosaiset ovat, tulee 
ratkaista tapauksittain. Kaikkia asianosaisia kohdellaan tasavertaisesti. Vedungin 
mielestä demokraattisessa järjestelmässä poliitikoille tulisi kuitenkin antaa suu-
rempi painoarvo kuin esim. hallinnossa työskenteleville. On vaara, että sitou-
tuneimmat ja parhaiten organisoituneet asianosaiset saavat liian suuren painoar-
von. Vedung pitää erityisenä riskinä sitä, että asianosaisarviointi sisältää prag-
maattisen teoriakäsityksen. 

Eräs asianosasarvioinnin muoto on asiakassuuntaunut arviointi (Client-
Oriented Evaluation). Asiakasuuntautuneen arvioinnin ja asianosasarvioinnin 
suurimpana erona on se, että asiakassuuntautunut arviointi on kiinnostunut yhden 
tahon (asiakkaiden) intresseistä, kun taas asiainosasarviointi on kiinnostunut 
kaikkien tahojen intresseistä. Asiakassuuntautunut arviointi ottaa arvioinnin läh-
tökohdaksi kohderyhmän tavoitteet, odotukset, huolenaiheet ja jopa tarpeet. 
Asiakassuuntauneen arvioinnin ydinkysymys on, tyydyttääkö ohjelma asiakkai-
den toiveet ja odotukset. (Vedung 1997, 66–69.) 

Vedung (1997, 68–69) korostaa, että asiakassuuntautunut arviointi ei saisi 
korvata muita malleja. Julkinen hallinto voi olla responsiivinen asiakkaiden nä-
kemyksille vain rajoitetusti, vaikkakin periaate on Vedungin mielestä tervehen-
kinen. Asiakasrajapinnassa työskentelevä virkailija joutuu noudattamaan ylempi-
en virkamiesten ja viime kädessä poliittisten päätöksentekijöiden antamia ohjei-
ta. Kansalaiset ohjaavat toimintaa. Esim. verovirkamiesten on vastattava nopeasti 
ja ystävällisesti yleisön tiedusteluihin, mutta he eivät voi esim. alentaa veroja. 

Vedung (2001, 142) toteaa, että käyttäjien osallistuminen arviointiin on selvä 
tendenssi. Käyttäjien osallistuminen arviointiin voi tapahtua kahdella tavalla: 
joko ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin suuntautuvana arviointina. Ylhäältä 
alaspäin suuntautuva arviointi tapahtuu esim. siten, että poliitikot kunnassa aset-
tavat palvelun tasolle tavoitteita, kuten että tyytyväisyysaste palveluihin kasvaa 
tietyssä ajassa tietyn suuruiseksi. Tällaiseen arviointiin ei sisälly juurikaan käyt-
täjien osallistamista, tai osallistaminen tapahtuu johdon ehdoilla. Alhaalta ylös-
päin arviointi tapahtuu puolestaan siten, että käyttäjät voivat itse muotoilla arvi-
oinnin kriteerit. Tällöin arviointi tehdään käyttäjien asettamien kriteereiden mu-
kaisesti. Tätä Vedung pitää itse aitona käyttäjiä osallistavana arviointina. Erityi-
sesti alhaalta ylöspäin suuntautuvan arvioinnin esiinnousu kansainvälisessä kes-
kustelussa on selvää. Vedung kutsuu ”aidoksi käyttäjämalliksi” sitä arviointita-
paa, jossa otetaan arvioinnin kriteereiksi käyttäjien käsitykset ja laajennetuksi 
käyttäjämalliksi tapaa, jossa käyttäjien näkemysten lisäksi otetaan huomioon 
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myös muiden intressiryhmien näkemyksiä mutta jossa pohjan arvioinnille muo-
dostavat käyttäjien näkemykset. On myös arviointitapoja, joissa käyttäjien nä-
kemykset ovat vain eräs näkökulma muiden intressiryhmien joukossa. 

Osallistavan arvioinnin eräs tyyppi on nk. empowerment-evaluointi. Empo-
werment-evaluoinnilla tarkoitetaan arviointitapaa, jolle on ominaista toiminnan 
kehittäminen ja itsemäärääminen. Siihen voidaan yhdistää erilaisia arviointitek-
niikoita ja käsitteitä ja soveltaa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tekniikoi-
ta. (Fetterman 2001, 3.) Se sopii myös yhdistettäväksi ulkoiseen arviointiin, jolle 
se antaa hyvän tietopohjan, ja se on usein henkilökunnan kannalta katsottuna 
ulkoista arviointia hyödyllisempää (Fetterman 2001, 122–123). 

Empowerment-evaluoinnilla on selkeä arvoperusta: se on suunniteltu autta-
maan ihmisiä auttamaan itseään ja auttamaan heitä käyttämään kehitysohjelmissa 
itsearviointia ja reflektointia. Lähtökohtana on ajatus, että eri osapuolten näke-
mykset ovat arvioinnissa arvokkaita. Sen arvoihin kuuluu itsemääräämisoikeus, 
oman elämänsuunnan määrääminen, mikä tarkoittaa mm. kykyä tunnistaa ja il-
maista tarpeita, määritellä tavoitteita ja odotuksia sekä suunnitella tapoja toteut-
taa tavoitteet tai täyttää odotukset ja tehdä rationaalisia valintoja erilaisista vaih-
toehdoista. (Fetterman 2001, 13.) 

Empowerment-evaluointia on sovellettu erilaisissa organisaatioissa ja erilai-
siin asioihin. Se soveltuu kuitenkin selkeästi parhaiten erilaisiin ohjelmiin, vaik-
ka sitä voidaan soveltaa myös esim. yksilö-, yhteisö-, organisaatio- ja yhteiskun-
tatasolla. Ne, jotka ovat mukana ohjelmissa, mukaan lukien asiakkaat, osallistu-
vat arviointiin. (Fetterman 2001, 3.) Arvioinnin vetäjä on luonteeltaan ”kriittinen 
ystävä” (Fetterman 2001, 7) mutta myös konsultti (Fetterman 2001, 123–124). 
Empowerment-evaluoinnille on ominaista pyrkimys rehellisyyteen ja totuuteen 
ja se, että osalliset esittävät ohjelmalle mm. omat tavoitteensa ja käsityksensä 
lopputuloksesta (Fetterman 2001,4–5). Tekniikkana voidaan käyttää esim. aivo-
riihimenetelmää (Fetterman 2001, 44–45). 

8.2 Tavoiteperusteisen arvioinnin ja asianosaisarvioin-
tien taustalla olevat käsitykset todellisuudesta ja totuu-
desta 

Tavoiteperusteinen arviointi ja erilaiset asianosaisarvioinnit poikkeavat toisistaan 
sen suhteen, millainen käsitys niissä on totuudesta ja mahdollisuudesta saada 
tietoa todellisuudesta. Asianosaisarviointien taustalla on usein konstruktivistinen 
(relativistinen) käsitys todellisuudesta: ihmiset rakentavat oman todellisuutensa 
tulkitsemalla todellisuutta usein toisistaan poikkeavin tavoin, kun taas tavoitepe-
rusteisen arvioinnin lähestymistavan taustalla on realistinen käsitys todellisuu-
desta. 
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Egon G. Guba jaYvonna S. Lincoln (1989, 8) kuvaavat konstruktivistista to-
dellisuusnäkemystä mm. seuraavasti: 

”... evaluation outcomes are not descriptions of  the ”way things are” or ”really 
work”, or of some ”true” state of affairs, but instead represent meaningful con-
structions that individual actors or groups of actors form to ”make sense” of the 
situations in which they find themselves. The findings are not ”facts” in some ul-
timate sense but are, instead, literally created through an interactive process that 
includes the evaluator (so much for objectivity!) as well as the many stake-
holders that are put at some risk by the evaluation. What emerges from this 
process is one or more constructions that are the realities of the case.” (lainaus-
merkit, sulut ja kursivointi kirjoittajien, LO:n huom.) 

 
Konstruktivistiseen todellisuudenkäsitykseen liittyvässä arvioinnissa ei ole 

kyse tieteellisestä tutkimusotteesta, vaan avainsana on neuvottelu (Guba & Lin-
coln 1989, 7–8). 

Konstruktivismin taustalla on pragmatismi. Esimerkiksi Evert Vedung (1997, 
75) pitää erityisenä riskinä sitä, että osallistaviin arviointimalleihin kuuluva asi-
anosaisarviointi sisältää pragmaattisen teoriakäsityksen. Vedung (1997, 75) kir-
joittaa seuraavasti: 

”Truth can turn into a matter of usefulness, utility, or acceptability to stake-
holders. Stakeholders often entertain highly politicized views of program effects. 
Opponents ascribe everything negative occurring after the program as caused by 
the program and everything positive as caused by something else. Supporters 
hold the opposite view. Facts are essentially contested. In these situations the 
various parties will accept only those findings that fit their performed opinions. 
Too much stress on utility and usefulness can turn evaluators into substituting 
well-corroborated information to less validated findings that are useful and used 
by somebody. In my opinion, evaluators must always be on guard against prag-
matic learnings. If they start to deliver useful instead of true information, they 
act as political animals, not as scholars defiantly searching for truth.” 

 
Toisaalta pragmatismin voidaan katsoa kuuluvan melkein mihin tahansa ar-

viointiin, jossa evaluoinnin kohde on poliittisesti merkittävä. Politiikan ja evalu-
oinnin erottaminen toisistaan on näissä tapauksissa vaikeaa. (Ahonen 2001, 108.) 
Myös Reijo Raivola (2000, 74) kysyy, voiko manageriaalinen tai poliittista pää-
töksentekoa palvelemaan tarkoitettu evaluaatio olla objektiivista. 

Konstruktivismiin kuuluu Tapio Puolimatkan (2002, 59–63) mukaan epis-
teeminen eli inhimillisestä tiedosta riippuvainen totuusteoria, toisin kuin realis-
miin, johon liittyvä totuusteorian, totuuden vastaavuusteorian (korrespondenssi-
teorian), mukaan totuus on väitteiden yhteensopivuutta todellisuuden kanssa.  
Episteemisiä totuusteorioita on useita, esim. koherenssiteoria eli yhtäpitävyysteo-
ria, praktinen totuusteoria sekä konsensusteoria. Koherenssiteorian mukaan to-
tuus on yhtäpitävyyttä toisten väitteiden ja tiedon kanssa. Praktisessa totuusteori-
assa puolestaan totuus on käsitysten käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä. Kon-
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sensusteorian mukaan totuus on ihanteellisessa tiedollisessa tilanteessa saavutet-
tua yksimielisyyttä. 

Siten monitahoarviointiin liittyvä totuusnäkemys on toisenlainen kuin esim. 
tavoiteperusteiseen arviointiin liittyvä totuusnäkemys, jossa verrataan tavoittei-
den saavuttamista todellisuuteen. Tavoiteperusteisen arvioinnin taustalla on rea-
listinen käsitys todellisuudesta. Siinä verrataan toisiinsa asetettuja tavoitteita ja 
todellisia aikaansaannoksia ja arvioidaan tämän tiedon varassa, onko tavoite saa-
vutettu. 

Kari E. Nurmi (1991, 66–67) katsoo, että totuudelle on yllättävän vaikeaa 
löytää joka suhteessa tyydyttävää perustetta koherenssiteorioiden tai korrespon-
denssiteorioiden avulla. Käytännön elämässä ei hänen mukaansa voida jäädä 
odottamaan tieteiden lopullisia ratkaisuja korrespondenssiteorioiden mukaisesti, 
eikä pelkkä koherenssiteorioidenkaan mukainen väitteiden keskinäinen yhteen-
sopivuus näytä empiiriselle tarkastelulle riittävän. Käytännön elämässä joudu-
taan Nurmen mukaan toimimaan epävarman tiedon varassa. Tällöin totuuden 
kriteeriksi tarjoutuu luontevasti toiminta itse. Praktiset totuusteoriat lähtevät liik-
keelle juuri tästä lähtökohdasta. Niiden mukaan totuus on käsitys, jonka mukaan 
toimittaessa saavutetaan tuloksia. 

Pirkko Vartiainen (2001, 33) toteaa monitahoarvioinnista, että pragmaattinen 
totuusteoria on siinä luonnollinen totuuden arviointiperusta. Hän katsoo, että jos 
prosessissa käytetyt käsitteet ja kriteerit näyttävät toimivan ja jäsentävän ilmiöstä 
saatavaa tietoa hyvin, voidaan arvioinnissa saatua tietoa pitää totena. 

Edellä sanotulla tutkija haluaa ilmaista sen, että vaikka tutkimuksen arvioin-
nin lähestymistavaksi on valittu monitahoarviointi, ei tutkija ole omaksunut sii-
hen liittyvää episteemistä totuusteoriaa. Episteemisissä totuusteorioissa ei ole 
tutkijan näkemyksen mukaan kyse totuudesta sanan yleisesti käytetyssä merki-
tyksessä vaan jonkin asian hyödyllisyydestä, käyttökelpoisuudesta jne. Valinta 
on pikemminkin valinta sen suhteen, mitä arvioidaan. Kun on kyse palvelun laa-
dun arvioimisesta, on täysin perusteltua arvioida palvelujen onnistuneisuutta eri 
intressitahojen, erityisesti palvelujen käyttäjien, näkökulmasta sen sijaan, että 
tyydyttäisiin arvioimaan vain palvelulle asetettujen ”virallisten” tavoitteiden to-
teutumista. Palvelussahan on tutkimuksessa valitun määritelmän mukaan kyse 
toimimisesta toisen hyväksi, tukemiseksi ja auttamiseksi. Kyse ei siis tutkijan 
näkemyksen mukaan ole totuudesta vaan palvelun hyödyllisyydestä, käyttökel-
poisuudesta ymv. seikoista intressitahojen kannalta katsottuna. Ennen muuta 
valinta on ollut kuitenkin pakon sanelemaa, koska ”virallisia” tavoitteita on var-
sin vähän. Esimerkiksi Petri Uusikylä (1999, 25–29) on sitä mieltä, että ne tilan-
teet, joissa toiminnalle asetetut tavoitteet ovat epäselvät mutta joissa informaatio-
ta on helposti saatavissa toiminnan tueksi, ovat tyypillisiä poliittiselle kentälle. 
Tällöin arvioinnin tavoitteena on konsensuksen hakeminen ja keinoina monita-
hoarviointi sekä konsultointi ja sovittelu. 

Michael Quinn Patton (2002, 135–136) toteaa pragmatismista kvalitatiivisen 
tutkimuksen yhteydessä mm. seuraavasti: 
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”Not all questions are theory based. Indeed, the quite concrete and practical 
questions of people working to make the world a better place (and wondering if 
what they’re doing is working), can be addressed without placing the study in 
one of the theoretical frameworks in this chapter. While these intellectual, phi-
losophical, and theoretical traditions have greatly influenced the debate about the 
value and legitimacy of qualitative inquiry, it is not necessary, in my opinion, to 
swear vows of allegiance to any single epistemological perspective to use quali-
tative methods. .... Indeed, I would go farther (at he risk of being heretical), and 
suggest that one need not even be concerned about theory. While students writ-
ing dissertations and academic scholars will necessarily be concerned with theo-
retical frameworks and theory generation, there is a very practical side to quali-
tative methods that simply involves asking open-ended questions of people and 
observing matters of interest in real-world settings in order to solve problems, 
improve programs, or develop policies. In short, in real-world practice, meth-

ods can be separated from the epistemelogy out of which they have emerged 

(sulut ja lihavointi kirjoittajan, LO:n huom.).” 

 
Patton on siis sitä mieltä, että muussa kuin tieteellisessä tutkimuksessa meto-

dit voidaan irrottaa epistemologiasta. Toisaalta on asiantuntijoita (Heikkinen, 
Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 350–351), joiden mielestä kasvatustieteen 
metodit tulee yhä lisääntyvässä määrin nähdä tieteenfilosofian ja metodologian 
suhteena toisiinsa. Heidän mukaansa yhä enemmän on kiinnitettävä huomiota 
todellisuuden luonnetta ja tiedon saavuttamisen mahdollisuutta koskeviin kysy-
myksiin. Metodikoulutus lähenee siten tämän näkemyksen mukaan vääjäämättä 
tieteenfilosofisia kysymyksiä. Pelkkä metodin tarkastelu näistä kysymyksistä 
irrallisena ei näiden asiantuntijoiden mielestä ole riittävää. 

Monitahoarvioinnin ja sen taustalla olevan konstruktivismin valinta arvioin-
nin lähestymistavaksi ei ole myöskään tutkijan kannanotto ontologisiin kysy-
myksiin. Tutkijan suhtautumista tietoteoreettisiin kysymyksiin kuvaa hyvin Sep-
po Saaren (2002, 47–51) näkemys oman tutkimuksensa osalta ”kohtuullisen rea-
lismin ja konstruktivismin liitosta”. Saari kuvaa näkemystään mm. seuraavasti: 

”Tutkimuksessa lähdetään tiedon kohtuullisesta realismista. Konstruktio liitetään 
epistemologiseen tulkinnallisuuteen, ei ontologiseen filosofiaan. Hyväksytään 
väittämä, että on olemassa objektiivinen todellisuus ja tieto, mutta hyväksytään 
samalla se, että emme tavoita siitä arvoperustamme ja katsomistapamme vuoksi 
kuin osan puhtaana, vaikka se kokonaisena ja jakamattomana onkin olemassa. 
Joudutaan siis sanomaan, että emme tiedä kuin osan todellisuudesta. Se, että 
emme tiedä, ei tietenkään ole riittävä peruste väittää jotain siitä, mitä emme tie-
dä. Voimme vain sanoa, että emme tiedä kaikkea, mikä ei kuitenkaan kerro siitä, 
etteikö tätä kaikkea olisi olemassa.” 

 
Tämä tutkimus todentaa myös Reijo Raivolan (1985, 33–57) näkemyksen sii-

tä, että kasvatustieteilijän näkökulma todellisuuteen voi vaihdella hänen ratkais-
tavakseen asetetuista ongelmista riippuen. Hän toteaa, että ihmistieteilijä on se-
katyöläinen, jonka on valittava metodologiansa, lähestymistapansa, metodinsa ja 
tulkintakehikkonsa ongelmansa ja tavoitteidensa mukaisesti. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa arviointikehikko tutkimusteh-
tävässä määritellylle alueelle. Menetelmät, jolla arviointikehikko muodostetaan 
(luku 4), koostuvat käsiteanalyysistä, deduktiivisesta päättelystä ja päätöksente-
kometodologisesta tutkimusotteesta. Pyrkimyksenä on muodostaa arviointike-
hikko, jolla on yleistettävyyttä vastaavanlaisissa tilanteissa, joissa arvioidaan 
jonkin ylemmän organisaatiotason toimintaa palvelun laadun kannalta. Sen si-
jaan tapa, jolla arviointi toteutetaan, siis monitahoarviointi, edustaa tulkitsevaa 
lähestymistapaa, jossa tietopohja koostuu eri tahojen näkemysten pragmaattisesta 
yhteensovittamisesta. 

Luvussa 4 todettiin, että arviointikehikon muodostamisen tiedonintressinä on 
tutkimuksessa ollut tekninen tiedonintressi. Arviointitapa, monitahoarviointi, 
puolestaan edustaa konstruktivistisen otteensa vuoksi lähinnä hermeneuttista, 
ymmärtävää tiedonintressiä. ”Ymmärtäminen” ei ole kuitenkaan ollut syy sille, 
miksi tutkimuskohde valittiin, vaan taustalla on ollut halu tehdä moniportaisen 
organisaation ylemmän organisaatiotason toimintaa varten perusteltu arviointi-
kehikko. Siten myös arvioinnin käytännön toteutuksen ”ymmärtämisosuus” on 
sekin alisteinen tekniselle tiedonintressille. 

8.3 Päätelmiä 

Tutkimuksessa on tuotu luvussa 5 esiin, että poliittisilla päätöksentekijöillä, joh-
tavilla virkamiehillä ja asiantuntijavirkamiehillä, alemmalla organisaatiotasolla 
sekä kansalaisilla ja asiakkailla on toisistaan poikkeavat intressit palvelun laadun 
suhteen. Siten näille tahoille palvelujen laadukkuus ei merkitse samaa asiaa. Toi-
saalta luvussa 6 on tuotu esiin, että palvelun laadussa on julkisessa hallinnossa 
kyse paitsi itse palvelun myös asiointiprosessin ominaisuuksista. Sekä varsinai-
nen palvelu että siihen liittyvä asiointiprosessi vaikuttavat näkemykseen palvelun 
laadusta, koska kyseessä on näiden tekijöiden yhdistelmä. Lisäksi samassa lu-
vussa on tuotu esiin, että kyse on vaatimuksista eikä tarpeista. Vaatimusten tulee 
siis olla ilmaistuja. 

Lisäksi luvussa 5 on todettu, että julkisten organisaatioiden toiminnassa on 
oleellista yhteisöllisyys: toiminta ohjautuu aina viime kädessä yhteisöllisistä ta-
voitteista käsin. Vaikka palvelujen käyttäjien näkemyksiä on laatutyön yleistyes-
sä otettu entistä enemmän huomioon, yhteisöllinen näkökulma menee yleensä 
yksilönäkökulman edelle. Vaikka toiminta ohjautuukin etupäässä yhteisöllisistä 
tavoitteista käsin, on ongelmana se, että tavoitteet ovat usein väljästi ilmaistuja. 
Poliittisille päätöksentekijöille ei ole usein edullista ilmaista kovin tarkkoja ta-
voitteita. Virkamiehillä on suuret mahdollisuudet päästä vaikuttamaan tähän ta-
voiteasetantaan päätösten valmistelussa, ja he voivat myös käyttää tässä asiassa 
valtaa. Palvelujen käyttäjät, ml. alempi organisaatiotaso ja muutkin intressitahot, 
eivät ole välttämättä keskenään samaa mieltä tavoitteista. Lisäksi eri intressitaho-
jen sisällä on näkemyseroja – intressitahojen edustajat eivät ole välttämättä yhtä 
mieltä siitä, millainen palvelun tulisi olla. Julkisten organisaatioiden tuottamien 
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palvelujen arvioinnin ratkaiseva kysymys onkin, minkä tahojen näkemyksiä ar-
vioinnissa otetaan huomioon ja missä määrin, ts. miten näitä näkemyksiä paino-
tetaan suhteessa toisiinsa, sekä keiden näkemyksiä painotetaan tahojen sisällä. 

Luvussa 5 on myös tuotu esiin, että julkisten organisaatioiden erään keskei-
sen ominaisuuden, moniportaisen organisaation, ongelmana on etäisyys palvelu-
jen käyttäjistä. Moniportaiset organisaatiot on perusteltua nähdä olevan palvelu-
ketjussa toisiinsa siten, että ylemmät organisaatioportaat tuottavat osapalveluja 
alemmille organisaatioportaille. Näiden osapalvelujen käyttöön liittyy asiointi-
prosessi, kuten luvussa 6 tuotiin esille. 

Julkisten organisaation intressitahojen moninaisuus, niiden toiminnan yhtei-
söllinen luonne, palvelun laatua koskevien tavoitteiden niukkuus sekä monipor-
tainen organisaatio ja siihen liittyvä alemman organisaatiotason asiakkuus suh-
teessa ylempään organisaatiotasoon vaikuttavat valittavan arvioinnin lähestymis-
tapaan seuraavasti: 

 
1. Julkisten organisaatioiden tuottamia palveluja ei voida useinkaan arvioida 

yksinomaan tavoiteperusteisesti, vaan arviointiin on tarpeen ottaa mu-
kaan useita tahoja. Kun halutaan saada mahdollisimman monipuolinen 
kuva moniportaisen organisaation suorittavaa tasoa ylemmän organisaa-
tiotason tai organisaatiotasojen toiminnasta, mahdollisia intressitahoja 
ovat esim. poliittiset päätöksentekijät, palvelun tuottajaorganisaation vir-
kamiehet (sekä johto että asiantuntijavirkamiehet), alempi organisaatiota-
so sekä palvelujen loppukäyttäjät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
tarkoituksenmukaisin arvioinnin lähestymistapa olisi tällöin monitahoar-
viointi. 

2. Monitahoarviointi sopii erityisesti palvelujen kehittämiseen. Jos halutaan 
arvioida moniportaisen organisaation ylemmän organisaatiotason toimin-
taa tilivelvollisuustarkoituksessa, on monitahoarviointi toki mahdollinen 
vaihtoehto, mutta tilivelvollisuusarvioinissa yleensä toimintaa arvioidaan 
suhteessa toimintaa koskeviin tavoitteisiin. Näitä tavoitteita ei ole usein-
kaan asetettu siten, että niistä kävisi ilmi, miten ylempi organisaatiotaso 
tukee alempaa organisaatiotasoa, kuten luvussa 5 todettiin. Ylemmän or-
ganisaatiotason oma osuus ei siten välttämättä selviä 
tilivelvollisuusarvioinnissa. 

3. Arviointiin mukaan valittavien intressitahojen vaateet on tarkoituksen-
mukaisinta kartoittaa joko palveluja suunniteltaessa, ts. ennen arviointia, 
tai tuotettavien palvelujen arvioinnin yhteydessä, ts. kun palvelutoiminta 
on jo käynnistynyt. Palvelujen etukäteen tapahtuvan suunnittelun merki-
tystä on tarkasteltu luvussa 6. 
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9. Palvelun laadun arviointi 
moniportaisessa julkisessa 
organisaatiossa 

9.1 Moniportaisen julkisen hallinnon organisaation 
arviointikehikko 

Tutkimustehtävä kiteytettiin tutkimuksessa seuraavien kysymysten (tutkimuson-
gelmien) muotoon: 

 
1. Millä tavalla julkisissa organisaatioissa on perusteltua arvioida palveluja 

tuottavien ylempien organisaatioportaiden toimintaa laadukkaiden palve-
lujen tuottamisessa? 

2. Millä tavalla tämän mukaisesti on perusteltua arvioida opetusviraston 
hallinnon harjoittamaa koulunkäyntiavustajien työn ohjausta ja tukea? 

 
Tutkimuksen osatehtäviä (osaongelmia) ovat vastaaminen seuraaviin kysy-

myksiin: 
 
1. Mitä palvelun ja laadun käsitteillä tarkoitetaan, ja miten julkisen hallin-

non erityispiirteet vaikuttavat sovellettaessa näitä käsitteitä julkisen hal-
linnon toimintaan? Mitä nämä käsitteet tarkoittavat opetusviraston hallin-
non ohjaamassa koulunkäyntiavustajien työssä? 

2. Mitkä eri tahot asettavat tavoitteita julkisten organisaatioiden tuottamille 
palveluille, tai millä eri tahoilla on odotuksia palvelujen suhteen?  Millä 
tavalla nämä tavoitteet ja odotukset on perusteltua ottaa huomioon arvioi-
taessa palvelun laatua? Minkä tahojen tavoitteita ja/tai odotuksia on pe-
rusteltua painottaa arvioitaessa palvelun laatua?  Millä tavalla on perus-
teltua toimia, jos eri tahojen välillä on ristiriitaisia tavoitteita ja/tai odo-
tuksia? Millainen tilanne em. asioissa on casen osalta? 

 
Arviointikehikon runko rakentuu ottamalla kantaa em. osaongelmien ratkai-

suun. Osaongelmien määrittelyä käytetään tämän luvun perusjäsennyksenä. Ala-
luvussa 9.1. esitellään tutkimuksen tuloksena syntynyt arviointikehikko ja alalu-
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vussa 9.2. arviointikehikkoa sovelletaan caseen. Tässä luvussa ei tuoda esiin kir-
jallisuuden pohjalta uutta tietoa. Luvussa kootaan yhteen aikaisemmissa luvuissa 
tehtyjen päätelmien pohjalta arviointikehikon rakentamista koskevat päätelmät 
sekä niiden sovellutus koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen ja tuen arviointiin. 

Ensin on kuitenkin tarpeen todeta, mitä arvioinnilla tarkoitetaan tässä tutki-
muksessa. Arvioinnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa havainnoitavan kohteen, 
opetusviraston hallinnon, tuottaman palvelun arvottamista. Arvottamisella puo-
lestaan tarkoitetaan niitä arvoperustojen valintaa, joiden suhteen arviointi suori-
tetaan. Arvoperusteiden valintaan ei ole yksiselitteistä ohjetta, vaan kyse on ni-
menomaan arvovalinnoista. Arvovalinnat riippuvat ohjausta koskevien teorioi-
den kehityksestä. Jos esimerkiksi halutaan korostaa hallinnon palvelukykyisyyttä 
tai laatua, suuri huomio tulee kiinnittää palvelujen käyttäjien näkökulmaan. Va-
littuina arvoperustoina voivat olla esim. poliittisten päätöksentekijöiden esittämät 
”viralliset” tavoitteet, jotka voi olla esitetty paitsi lainsäädännössä myös hyväk-
sytty kunnallishallinnon päätöksentekoelimissä – esimerkiksi lautakunta voi hy-
väksyä palveluja koskevia tavoitteita. Valittuina arvoperusteina voivat olla myös 
esim. palveluketjun seuraavan tason näkemykset, viranhaltijoiden näkemykset 
taikka palvelujen loppukäyttäjien näkemykset. 

Arviointi ymmärretään tässä jälkikäteiseksi arvottamiseksi, mutta samaa tek-
niikkaa voidaan käyttää myös toimintoja suunniteltaessa. Silloin ei ole kuiten-
kaan kyse arvioimisesta vaan suunnittelusta. 

Arviointi voi palvella kehittämistä, mutta toisaalta se palvelee myös tilivel-
vollisuutta poliittisille päätöksentekijöille ja ylemmälle hallinnolle, mahdollisesti 
muille ammattilaisille (professionaalinen tilivelvollisuus) ja palvelun käyttäjille, 
sekä sisäisille käyttäjille että lopullisille käyttäjille.  Lisäksi arviointeja voidaan 
tehdä tiedon itsensä vuoksi. Koska tämä arviointityyppi kiinnostaa lähinnä aka-
teemista maailmaa, tämän näkökulman mukainen arviointi on rajattu pois tästä 
tutkimuksesta. 

Se, mihin arviointia käytetään, määrittelee arvioinnin luonteen ja arviointiin 
osallistuvat tahot. Kehittämistä koskevassa arvioinnissa voi olla kaksi tapaa lä-
hestyä asioita: etukäteen tehtävä ”arviointi”, jolloin ollaan laatimassa palvelulle 
tavoitteita, jotka ovat sitten myös arviointikriteereitä, sekä käynnissä olevan 
hankkeen tai ohjelman samanaikainen tai jälkikäteinen arviointi. Etukäteen teh-
tävää ”arviointia” voidaan pitää luonteeltaan suunnitteluna, mutta nimitetään sitä 
sitten arvioinniksi tai suunnitteluksi, siinä on samoja työvaiheita kuin jälkikäteen 
tehtävässä arvioinnissa. Oleellista siinä on määritellä ne tahot, jotka osallistuvat 
varsinaiseen arviointiin, sekä esittää arviointitahoittain ne kriteerit, joihin arvi-
ointi perustuu. Kriteerit voivat vaihdella tahoittain. On kuitenkin selvää, että jos 
on kyse laadun arvioinnista, kriteerien tulee olla laatuun liittyviä. Tämä puoles-
taan riippuu laadun määritelmästä. Jos laadun määritelmästä esimerkiksi on ra-
jattu tehokkuus- ja taloudellisuusnäkökohdat pois, ei arviointikriteereinä voi olla 
näitä näkökulmia, vaan arviointikriteerien tulee liittyä nimenomaan palvelun 
laatuun.  Jos laadun määritelmään sisältyy ajatus, että laadun tulee tyydyttää eri 
intressitahojen vaateet, tarkoittaa se sitä, että laadun arvioinnissa on mukana 
useita arviointitahoja. Tällöin on kyse monitahoarvioinnista, ja riippuen siitä, 
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mikä painoarvo annetaan palvelujen käyttäjille tai loppukäyttäjille, sitä voidaan 
kutsua painotuksesta riippuen esim. asiakassuuntautuneeksi arvioinniksi tai laa-
jennetuksi käyttäjäpohjaiseksi arvioinniksi. 

Kehittämistä koskevassa arvioinnissa mukana voi olla palvelujen käyttäjien 
lisäksi poliittisia päätöksentekijöitä mutta myös esim. palvelun tuottavan työyh-
teisön jäseniä. Usein kehittämistä koskeva arviointi palveleekin juuri työyhteisöä 
itseään, koska tässä arviointityypissä tuotetaan tietoa työyhteisön itsensä käyt-
töön. Palveluketjun seuraavan portaan, alaisorganisaation tai alaisorganisaa-
tioportaan näkemykset ovat arvokkaita ja moniportaisessa organisaatiossa ylem-
män organisaatioportaan toimintaa arvioitaessa suorastaan välttämättömiä. Täl-
löin on kyse sisäisen asiakkaan näkökulmasta. Palvelujen loppukäyttäjiltä voi-
daan hankkia tietoa paitsi erilaisilla kyselyillä myös suoran palautteen keinoin. 
Koska kehittämistarkoitukseen tehtävässä arvioinnissa ei tavoitellakaan objektii-
vista, luotettavaa tietoa, arvioinnin toteutustapa on melko vapaa esim. sen suh-
teen, miten eri tahojen näkemyksiä painotetaan keskenään ja miten tietoa hanki-
taan. 

Tilivelvollisuusarvioinnilla on puolestaan kokonaan toinen luonne. Tilivel-
vollisuusarvioinnissa on luontevaa painottaa tuloksia suhteessa tavoitteisiin (ta-
voiteperusteinen arviointi) tai esim. tehokkuutta sinänsä. Tilivelvollisuusarvioin-
nissa paneudutaan selkeämmin kuin kehittämistä koskevassa arvioinnissa toi-
minnan aikaansaannosten ja tulosten arviointiin. Kehittämistä palvelevassa arvi-
oinnissa myös itse prosessi on kiinnostava, koska myös prosessista voidaan op-
pia. Tilivelvollisuusarvioinnin lähtökohtana on pikemminkin kontrollointi kuin 
kehittäminen. Tavoiteperusteinen arviointi on siinä usein kyseeseen tuleva näkö-
kulma, mutta toimintaa voidaan tarkastella muutenkin, vaikkapa kysymyksenä, 
mitä on tehty. Tilivelvollisuustarkoituksessa tuotettua arviointitietoa tarvitsevat 
esim. poliitikot ja ylempi hallinto sekä kansalaiset. Näitä tahoja voi kiinnostaa, 
toimiiko jokin organisaatio tehokkaasti tai saavuttaako se sille annetut tavoitteet. 
Tieto on objektiivisluonteisempaa (”onko tavoitteet saavutettu vai eikö ole?”) ja 
arvioija etäisempi kuin kehittämistä palvelevassa arvioinnissa. Myös tilivelvolli-
suusarviointi voidaan tehdä monitahoarviointina, joskin tilivelvollisuusarvioin-
nin luonnollisempi arvioinnin lähestymistapa on tavoiteperustainen arviointi. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten tilivelvollisuustarkoituksessa ja kehittä-

mistarkoituksessa tehtävät arvioinnit poikkeavat toisistaan arvioinnin käyttötarkoituk-

sen, painotuksen ymv. asioiden suhteen. Taulukon arvioinnin ominaisuuksia koskeva 

jäsennys on peräisin Clem Adelmanilta ja Robin J. Alexanderilta (1982, 23–24). 

 

Taulukko 5 Tilivelvollisuustarkoituksessa ja kehittämistarkoituksessa tehtävien arviointien 

erot 

 
 Tilivelvollisuusarviointi Kehittämisarviointi 

Tarkoitus Tehdä toiminta läpinäkyväksi joko koko 

toiminnan tai jonkin toiminnan osalta ja 

tehdä tämän pohjalta johtopäätökset. 

Saada tietoa kehittämisen tueksi. 

Painopiste Voi kohdistua joko koko toimintaan tai 

johonkin sen osaan. Toiminnan tulokset 

ovat kiinnostavia. 

Voi kohdistua joko koko toimintaan tai 

johonkin sen osaan. Kiinnostuksen kohde 

on etupäässä prosessissa, ei lopputuloksis-

sa. 

Menetelmät Usein tavoiteperustainen arviointi mutta 

myös muita menetelmiä, esim. monitaho-

arviointi ja myös itsearvioinnit 

Itsearvioinnit, monitahoarvioinnit. 

Kriteerit Tyypillisesti palvelun laadun vertaaminen 

tavoitteisiin mutta myös esim. palvelujen 

käyttäjien (välittämien ja lopullisten) ja 

sidosryhmien vaateisiin. 

Palvelun laadun vertaaminen ainakin pal-

velujen käyttäjien (välittömien ja lopullis-

ten) vaateisiin mutta usein myös muiden 

tahojen vaateisiin. 

Organisointi Ylempi organisaatiotaso organisoi arvi-

oinnin. Arvioijat ovat riippumattomia 

arvioitavasta toiminnasta. 

Organisaatio saattaa itse huolehtia arvioin-

nista. Arvioijat saattavat joko johtaa tai 

tehdä ko. työtä. 

Tulosten  

jakelu 

Arviointitieto on tarkoitettu ensisijaisesti 

ylemmälle organisaatiotasolle mutta on 

usein syytä luovuttaa arvioinnin kohteen 

käyttöön. 

Arviointitieto on tarkoitettu usein arvioita-

vaa työtä johtaville ja tekeville organisaa-

tion omaan käyttöön. 

Tulosten 

 hyväksikäyttö 

Käytetään rahoitus- tms. päätösten pohja-

na. 

Käytetään kehittämisessä. 

 
 
Seuraavassa esityksessä tarkastellaan osaongelma kerrallaan tutkimusongel-

maa ja vastataan osaongelmien asettelussa esitettyihin kysymyksiin. Osaongel-
mien casea koskevaa osuutta tarkastellaan alaluvussa 9.2. 

 
Osaongelma 1: 

Mitä palvelun ja laadun käsitteillä tarkoitetaan, ja miten julkisen 
hallinnon erityispiirteet vaikuttavat sovellettaessa näitä käsitteitä 
julkisen hallinnon toimintaan? 
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Tässä tutkimuksessa palveluilla tarkoitetaan palveluorganisaatioiksi katsotta-
vien organisaation tuottamia suoritteita. Palveluissa on kyse toimimisesta toisen 
hyväksi, toisen auttamisesta ja tukemisesta. Valittua palvelun määritelmää on 
perusteltu luvussa 6. Lisäksi palvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa osapal-
velujen käyttöön liittyvää asiointiprosessia, johon sovelletaan palveluperiaatetta. 
Palveluperiaatteen mukaisesti asiointi tulee hoitaa siten, että se on palvelun käyt-
täjän kannalta mahdollisimman vaivatonta. 

Tässä tutkimuksessa julkisen hallinnon tuottaman palvelun laatu on määritel-
ty seuraavasti: 

”Julkisen organisaation tuottaman palvelun laatu on palvelun ja asiointiprosessin 
kaikkien ominaisuuksien yhdistelmä, joka täyttää palvelujen käyttäjien ja palve-
lun muiden intressitahojen yhteensovitetut vaatimukset.” 

 
Valittua laadun määritelmää on perusteltu luvussa 6.  Huomioitakoon, että 

laadun käsitteestä on rajattu pois esim. tehokkuus- ja taloudellisuusnäkökulmat 
sekä vaikuttavuusnäkökulma. 

Valitusta laadun määritelmästä voidaan johtaa seuraavat arviointia koskevat 
ominaisuudet, jotka ovat lähtökohtana arviointikehikon laadinnalle. Nämä omi-
naisuudet ovat seuraavat: 

 
1. Palvelun laadussa julkisessa hallinnossa on kyse paitsi itse palvelun myös 

asiointiprosessin ominaisuuksista. Sana ”palvelu” sisältää paitsi varsinai-
sen ”ydinpalvelun” myös mahdolliset lisä-, tuki- ja liitännäispalvelut sekä 
palveluun liittyvät fyysiset komponentit, kuten palvelun käyttäjän palve-
lussa käyttämät tietojärjestelmät, oppimateriaalin jne. Kaikki nämä tekijät 
vaikuttavat palvelujen käyttäjien ja palvelujen muiden intressitahojen nä-
kemyksiin palvelun laadusta, koska kyseessä on näiden tekijöiden yhdis-
telmä. 

2. Palvelujen käyttäjien lisäksi palvelun ja asiointiprosessin tulee tyydyttää 
myös muita intressitahoja. 

3. Kyse on vaatimuksista eikä tarpeista, odotuksista ja tahtomuksista. Vaa-
timusten tulee olla julkituotuja, ilmaistuja. Eri intressitahojen esittämät 
vaatimukset sovitetaan yhteen konsensuksella. 

 
Lisäksi julkisen hallinnon erityispiirteistä asettuu julkisten organisaatioiden 

tuottamien palvelujen laadun arvioinnille ainakin seuraavia piirteitä: 
 
1. Koska lähes kaikissa julkisen organisaatioiden tuottamissa palveluissa on 

mukana yhteisöllinen näkökulma (mm. yhteisesti hyväksytyt tavoitteet ja 
resurssit ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate), julkisissa or-
ganisaatioissa palvelun laatua ei voida arvioida yksinomaan palvelujen 
käyttäjien näkökulmasta, vaan julkisten organisaatioiden tuottamaa pal-
velua on perusteltua arvioida ainakin jossakin määrin suhteessa niihin ta-
voitteisiin, jotka päätöksentekijät ovat sille asettaneet. 



 
130 
 
 

2. Laatutyön liikkumatilaa on eniten palvelujen tuottamistavassa ja asiointi-
prosessissa (”miten”-kysymys). Liikkumatilaa ei ole juurikaan kysymyk-
sissä ”mitä palveluja tuotetaan ja kenelle” ja ”millä resursseilla”, koska 
nämä kysymykset on usein joko päätetty lainsäädännössä tai poliittiset 
päätöksentekijät ovat ottaneet niihin kantaa.  Julkisten organisaatioiden 
tavoiteasettelu on usein kuitenkin niin väljää ja puutteellista, etteivät ”vi-
ralliset” tavoitteet voi olla ainoita palvelun laadun arviointikriteereitä, 
vaan jotta palvelun laadusta saataisiin luotettavampi kuva, arviointikritee-
reihin on usein syytä sisällyttää muitakin kuin ”virallisia” tavoitteita. Kun 
on kyse laadun arvioinnista, on perusteltua, että palvelujen käyttäjien nä-
kemykset ovat melko vahvalla painotuksella mukana arvioinnissa. Näin 
siksi, että laadun käsite sisältää lähes aina palvelujen käyttäjän näkökul-
man. 

3. Moniportainen organisaatiorakenne vaikuttaa siten, että asiakkaan ja eri-
tyisesti palvelun loppukäyttäjän ääni saattaa hukkua matkalla eri organi-
saatioportaiden välillä. Tämän vuoksi arvioitaessa moniportaisessa orga-
nisaatiossa ylemmän organisaatioportaan toimintaa lisäarvon tuottamises-
sa palvelujen loppukäyttäjille on arvioinnissa perusteltua ottaa huomioon 
paitsi se, miten ylemmän organisaatiotason tuottama osapalvelu tyydyttää 
suorittavan organisaatiotason vaatimuksia, myös se, miten palvelujen 
loppukäyttäjien näkemykset ovat mukana arvioinnissa. 

 
Moniportaisten julkisten organisaatioiden tuottaman palvelun laadun arvioin-

tia koskevat periaatteet voidaan esittää kiteytetysti seuraavasti: 
 
1. Arvioinnissa on perusteltua käyttää eräänä painoarvoltaan varsin vahvana 

arvoperustana julkisia palveluja koskevia ”virallisia”, so. lainsäädännössä 
asetettuja tai poliittisten päätöksentekijöiden asettamia tavoitteita. Usein 
tilivelvollisuusarvioinnissa ”viralliset” tavoitteet saattavat olla ainoa ar-
voperusta, joskin niiden epämääräisyys aiheuttaa usein paineita myös 
muiden arvoperustojen käyttöön niiden rinnalla. Luonnollisesti myös 
lainsäädännössä tai poliittisessa päätöksenteossa asetettuja reunaehtoja ja 
tavoitteita voidaan arvioida. Jos halutaan painottaa edustuksellisen de-
mokratian periaatetta [ks. Evert Vedungin tämän tutkimuksen alaluvussa 
8.1.1. esiteltyjä nk. demokratia-argumenttia ja tutkimusargumenttia (Ve-
dung 1997, 40-43)], em. reunaehdot ja tavoitteet on perusteltua jättää ar-
vioinnin ulkopuolelle. 

2. ”Viralliset” tavoitteet eivät voi olla kuitenkaan ainoita arvoperustoja, 
koska ne ovat usein kovin väljiä ja puutteellisia. Useinkaan ”virallisissa” 
tavoitteissa ei ole otettu kantaa eri organisaatiotasojen työosuuteen palve-
lun tuottamisessa, vaan tavoite on asetettu palvelun lopputulokselle. ”Vi-
rallisten” tavoitteiden käyttö arviointiperustana edellyttää siten eri orga-
nisaatiotasojen työosuuden määrittelyä ja laatutavoitteiden asettamista 
työosuuksille. Niiden lisäksi on perusteltua ottaa mukaan muita arvope-
rustoja. Kun on kyse laadun arvioinnista, on perusteltua ja yleensä suo-
rastaan välttämätöntä ottaa mukaan palvelujen käyttäjien näkökulma 
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erääksi arviointiperustaksi. Tämä johtuu siitä, että käyttäjänäkökulma tai 
asiakasnäkökulma sisältyy lähes kaikkiin laadun määritelmiin. Monipor-
taisissa organisaatioissa palvelujen loppukäyttäjien ohella ylemmän or-
ganisaatioportaan tuottamien palvelujen tai osapalvelujen käyttäjänä on 
alempi organisaatioporras, joka olisi perusteltua ottaa mukaan arviointiin 
yhdeksi arviointitahoksi. Myös muita arvoperustoja voi olla mukana, ku-
ten palvelujen tuottajien omat arvioinnit. Palvelun tuottajien mukaantuloa 
arviointiin voidaan perustella nk. professionaalisesta näkökulmasta. Pal-
velun tuottajilla on usein palvelujen käyttäjiä enemmän tietoa palvelun 
tuottamisen perusteista ja lähtökohdista, esim. yhteisöllisistä näkökulmis-
ta, jotka vaikuttavat palvelun tuottamiseen. Se, mitä arvoperusteita ote-
taan mukaan arviointiin ja miten niitä painotetaan suhteessa toisiinsa, on 
arvovalinta.  Tämä on samalla kannanotto siihen, minkä eri intressitaho-
jen näkemykset otetaan huomioon ja millä painoarvolla. 

3. Palvelun laadun arvioinnissa arviointi on perusteltua kohdistaa palvelun 
arvioijille näkyviin tai koettavissa oleviin osiin. Arvioijat eivät voi ottaa 
kantaa muihin asioihin kuin niihin, mitkä ovat heille näkyvissä tai heidän 
koettavissaan (ks. tarkemmin lukua 6), koska muutenhan arviointi tapah-
tuisi muun kuin kokemustiedon varassa. Palvelujen käyttäjät saavat luon-
nollisesti palvelun laadusta omakohtaista tietoa, toisin kuin esim. poliitti-
set päätöksentekijät, elleivät päättäjät sitten itse ole samalla ao. palvelun 
käyttäjinä. Näkyviä tai koettavissa olevia osia ovat paitsi itse palvelu 
myös siihen liittyvä asiointiprosessi. Palvelun laatua arvioidaan sen suh-
teen, millaiset ovat intressitahojen kokemukset näkyvistä osista suhteessa 
intressitahojen niihin asettamiin yhteen sovitettuihin keskeisiin vaatimuk-
siin (mittareihin), ei tarpeisiin. Moniportaisessa organisaatiossa ylemmän 
organisaatioportaan panos ei välttämättä näy palvelun loppukäyttäjälle. 
Tämän vuoksi on erittäin perusteltua ja suorastaan välttämätöntä, että 
alemman organisaatioportaan tulisi olla yhtenä arvioijatahona mukana 
arvioinnissa. Palvelujen loppukäyttäjiä edustavat viime kädessä poliittiset 
päätöksentekijät. Tämän ohella tarvitaan kuitenkin myös tiedonhankintaa 
nk. pikkudemokratian kautta palvelujen käyttäjiltä. Palveluja suunnittele-
vien virkamiesten tulisi olla tietoisia palvelujen käyttäjien näkemyksistä, 
jotta he pystyisivät suunnittelemaan palveluja niiden käyttäjien näkökul-
man huomioiden. Tämä edellyttää heiltä aktiivista tiedonhankintaa palve-
lujen käyttäjien ja loppukäyttäjien näkemyksistä. 

 
Jos valittaisiin toisenlainen laadun määritelmä, kuten vaikkapa että ”laatu on 

sopivuutta käyttötarkoitukseen”, olisi arviointitapa kokonaan toisenlainen. Sil-
loin arvioijina olisivat lähinnä palvelujen käyttäjät eivätkä muut intressitahot, 
eikä arviointitapa olisi monitahoarviointi. Palvelua arvioitaisiin tällöin sen mu-
kaan, miten hyvin se soveltuu käyttötarkoitukseensa. Siten arvioijina voisivat 
olla vain lähinnä välittömät palvelujen käyttäjät. Todettakoon kuitenkin selvyy-
den vuoksi, että julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen laadun määri-
telmäksi em. määritelmä soveltuu heikosti, koska julkisissa organisaatioissa on 
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palvelun laadulla muitakin ulottuvuuksia kuin käyttäjälähtöisyys tai asiakasläh-
töisyys. Yhteisöllisyys on näkökulma, joka varsin usein ohittaa painoarvoltaan 
käyttäjälähtöisyyden tai asiakaslähtöisyyden. 

 
Osaongelma 2: 
Mitkä eri tahot asettavat tavoitteita julkisten organisaatioiden tuottamille pal-

veluille, tai millä eri tahoilla on odotuksia palvelujen suhteen? Millä tavalla nä-
mä tavoitteet ja odotukset on perusteltua ottaa huomioon arvioitaessa palvelun 
laatua? Minkä tahojen tavoitteita ja/tai odotuksia on perusteltua painottaa arvioi-
taessa palvelun laatua? Millä tavalla on perusteltua toimia, jos eri tahoilla on 
ristiriitaisia tavoitteita ja/tai odotuksia? 

Tavoitteita asettavat intressitahot vaihtelevat palveluittain. Ei ole selvää oh-
jetta sille, minkä eri tahojen näkökulmat tulisi ottaa huomioon arvioinnissa, vaan 
kyse on aina arvovalinnoista. Julkisessa hallinnossa kuitenkin yleinen tavoitetaso 
on asetettu lainsäädännössä. Lisäksi poliittiset päätöksentekijät saattavat asettaa 
lainsäädännön puitteissa tarkentavia tavoitteitaan palvelulle. Moniportaisessa 
organisaatiossa tavoitteita asettavia tahoja ja intressitahoja voivat olla esim. po-
liittiset päätöksentekijät, mahdollinen ylempi hallinto, alempi organisaatiotaso, 
palveluja tuottavat virkamiehet itse sekä palvelujen loppukäyttäjät. Usein kuiten-
kin poliittisten päätöksentekijöiden ja palvelujen loppukäyttäjien kiinnostus koh-
distuu vain palvelun lopputulokseen eikä palveluketjun tuotantoprosessin osaan, 
jota ylemmän organisaatiotason toiminta edustaa. Se, että moniportaisessa orga-
nisaatiossa poliittisia päätöksentekijöitä ei välttämättä kiinnosta ylemmän orga-
nisaation toiminta vaan palvelun lopputulos, saattaa luonnollisesti vaikuttaa si-
ten, että ylemmät organisaatiotasot välttyvät itse arvioinnin valokeilalta ja että 
huomio kiinnittyy vain palvelun lopputuloksen viimekätiseen tuottajatasoon eli 
suorittavaan organisaatiotasoon. Voitaisiin kuitenkin ajatella, että erityisesti tili-
velvollisuusmielessä tehdyt ylemmän organisaatiotason arvioinnit olisivat myös 
poliittisten päätöksentekijöiden kannalta kiinnostavia, koska se, että ylempi or-
ganisaatiotaso tukee omalta osaltaan suorittavan organisaatiotason palvelutuo-
tannon onnistumista, on ylemmän organisaatiotason ainoa ”missio” ja viime kä-
dessä olemassaolon oikeutus. 

Eri intressitahot eroavat toisistaan sen suhteen, mitkä asiat niille ovat tärkeitä 
palvelussa. Myös niiden mahdollisuus saada kokemusperäistä tietoa palvelun 
laadusta vaihtelee. Intressin ja informaation pohjalta määräytyy myös eri tahojen 
asema arvioinnissa. Rooli arvioinnissa ja arviointitiedon hyväksikäytössä saattaa 
määräytyä esim. sen mukaan, onko arviointi luonteeltaan tilivelvollisuustarkoi-
tuksessa tehtävä arviointi vai kehittämistarkoituksessa tehtävä arviointi ja mitkä 
ovat intressiryhmän mahdollisuudet saada palvelun laadusta kokemuspohjaista 
tietoa. Intressitahojen asema instituutiossa määrittelee puolestaan sekä niiden 
intressejä että niiden saamaa informaatiota. Esimerkiksi poliittiset päätöksenteki-
jät tarkastelevat usein asioita yhteisönäkökulmasta, ja siten niiden intressi liittyy 
jonkin tai joidenkin väestöryhmien eikä niinkään yksittäisten kansalaisten palve-
lemiseen. Poliittisten päätöksentekijöiden mahdollisuus saada tieto ylemmän 
organisaatiotason toiminnasta palvelutuotannossa ovat heikommat kuin esim. 
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alemman organisaatiotason mahdollisuudet. Alemmalla organisaatiotasolla on 
itsellään kokemusta ylemmän organisaatiotason toiminnasta, kun taas poliittisten 
päätöksentekijöiden tieto on luonteeltaan sattumanvaraista, ellei ole käytössä 
niiden itsensä tai muiden tahojen, esim. ylemmän organisaatiotason, tuottamaa 
tietoa. Taulukossa on esitetty eri intressitahojen näkökulmat palvelun laatuun, 
niiden mahdollisuus saada tietoa palvelun laadusta sekä se, mikä asema eri in-
tressitahoilla on arvioinnissa ja arviointitiedon hyväksikäytössä. 

 
 
Tämän taulukon pohjana ovat luvussa 5 esitetyt taulukot 3 ja 4. Intressitahojen ase-

ma arvioinnissa ja arviointitiedon hyväksikäytössä moniportaisessa julkisessa organisaa-

tiossa on päätelty niiden näkökulmasta palvelun laatuun sekä mahdollisuudesta saada 

tietoa palvelun laadusta. 

 

Taulukko 6 Eri intressitahojen näkökulmat ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun 

laadun arviointiin moniportaisessa organisaatiossa, niiden mahdollisuus saada tietoa palvelun 

laadusta sekä asema arvioinnissa ja arviointitiedon hyväksikäytössä 

 
 Näkökulma palvelun laa-

tuun 

Mahdollisuudet 

saada tietoa ylem-

män organisaatiota-

son toiminnasta 

palvelun tuottami-

sessa. 

Asema arvioinnissa ja 

arviointitiedon hyväksi-

käytössä 

Poliittiset pää-

töksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisönäkökulma (me-

näkökulma) 

Yhteisönäkökulma (miten 

palvelee jotain väestöryh-

mää). Palvelun laadun arvi-

oinnin oleellisin lähtökohta 

ovat palvelun laatua koskevat 

tavoitteet. Palvelun vaikutuk-

set kiinnostavat eniten. 

Ylemmän organisaatiotason 

toiminta palvelun tuottami-

sessa kiinnostaa todennäköi-

sesti ainakin tilivelvollisuus-

mielessä.  

Tiedon saanti on 

satunnaisluonteista 

eikä systemaattista, 

ellei käytössä ole 

tutkimuksia, selvityk-

siä ymv. aineistoja. 

Tällä ryhmällä ei ole 

välttämättä itsellään 

omia kokemuksia 

palvelun laadusta. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

usein lähinnä tilivelvolli-

suusarvioinnin näkökul-

masta. Voi olla asettamas-

sa vaateita palvelun laadul-

le mutta varsinaiseen arvi-

ointiin (kokemusten suhde 

mittareihin) ei ole edelly-

tyksiä, koska kokemustieto 

puuttuu. 

 

 

Ylemmän orga-

nisaatiotason 

johto 

 

 

 

Tuloksellisuusnäkökulma 

Oman yksikön tavoitteiden 

saavuttaminen keskeinen 

kriteeri. Laatua suhteutetaan 

kustannuksiin (tehokkuus- ja 

taloudellisuusnäkökulmat) 

Mahdollisuus tuottaa 

tietoa palvelun laatua 

koskevien tavoittei-

den toteutumisesta. 

Tällä ryhmällä ei ole 

välttämättä itsellään 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että 

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien nä- 

kökulmasta.            (jatkuu) 
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TAULUKKO 6 

(jatkuu) 

 

omia kokemuksia 

palvelun laadusta. 

 On vahva intressi osallis-

tua vaateiden asettamiseen 

palvelun laadulle, mutta 

koska omakohtaiset koke-

mukset puuttuvat, voi olla 

arvioinnissa (kokemusten 

suhde mittareihin) arvioin-

titiedon tulkitsijana nk. 

professionaalisesta näkö-

kulmasta. 

Ylemmän orga-

nisaatiotason 

asiantuntijat 

Asiakkaan auttamisen or-

ganisoimisen näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttami-

nen keskeisin näkökulma. 

Edustaa yksilökohtaista asia-

kasnäkökulmaa. Tämä ryhmä 

tuottaa itse osapalvelun suo-

rittavalle tasolle. 

Käytännönläheinen 

tieto palvelun laadus-

ta työn organisoinnin 

näkökulmasta. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että  

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien nä-

kökulmasta. On vahva 

intressi osallistua vaatei-

den asettamiseen palvelun 

laadulle, mutta koska 

omakohtaiset kokemukset 

puuttuvat, voi olla arvioin-

nissa (kokemusten suhde 

mittareihin) arviointitiedon 

tulkitsijana nk. professio-

naalisesta näkökulmasta 

Suorittavan 

organisaatiota-

son johto 

Välittäjänäkökulma ylem-

män ja alemman organisaa-

tiotason kesken 

Kiinnostunut siitä, miten 

ylemmän organisaatiotason 

toiminta tukee palvelun ta-

voitteiden saavuttamista. 

Asiakkaan yksilöllisen aut-

tamisen näkökulma painot-

tuu. 

Johtaa suorittavalla 

tasolla alemman or-

ganisaatiotason palve-

lutuotantoa. Pystyy 

seuraamaan palvelun 

laatua käytännössä-

kin. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että 

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien nä-

kökulmasta. On vahva 

intressi osallistua vaatei-

den asettamiseen palvelun 

laadulle ja on kokemustie-

toa osallistua myös itse 

arviointiin (kokemusten 

suhde mittareihin). 

                             (jatkuu) 
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TAULUKKO 6 

(jatkuu) 

 

Suorittavan 

organisaatiota-

son asiakasraja-

pinnassa olevat 

työntekijät 

 

 

 

Asiakkaan yksilöllisen aut-

tamisen näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttami-

nen keskeisin näkökulma. 

Edustaa  yksilökohtaista 

asiakasnäkökulmaa. Tämä 

ryhmä tuottaa itse lopullisen 

palvelun palvelun loppukäyt-

täjille. 

 

 

 

Saa kokemuksen 

kautta hyvin käytän-

nönläheisesti käsityk-

sen ylemmän organi-

saatiotason tuottaman 

osapalvelun laadusta. 

 

 

 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että 

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien nä-

kökulmasta. On vahva 

intressi osallistua vaatei-

den asettamiseen palvelun 

laadulle ja on kokemustie-

toa osallistua myös itse 

arviointiin (kokemusten 

suhde mittareihin). 

Palvelujen lop-

pukäyttäjät 

Yksilönäkökulma (subjek-

tiivinen minä-näkökulma) 

Vain palvelun lopputulos 

omalta kannalta katsottuna 

kiinnostaa 

Ylempi organisaatio-

taso jää tälle ryhmälle 

täysin näkymättömäk-

si. 

Saattaa olla kiinnostunut 

arviointitiedosta omalta 

kannalta katsottuna kansa-

laisominaisuudessa lähinnä 

tilivelvollisuusmielessä. 

Koska ylemmän organi-

saatiotason työosuus ei 

näy tälle taholle, tällä 

taholla ei ole kokemustie-

toa vaateiden asettamiseen 

eikä itse arviointiin (ko-

kemusten suhde mittarei-

hin). 

Kansalaiset Yhteisönäkökulma (me-

näkökulma) 

Palvelun yhteisölliset näkö-

kulmat kiinnostavat, ja 

ylemmän organisaatiotason 

toiminta palvelun tuottami-

sessa voi kiinnostaa lähinnä 

tilivelvollisuusmielessä. 

Ylempi organisaatio-

taso jää tälle ryhmälle 

täysin näkymättömäk-

si. 

Saattaa olla kiinnostunut 

arviointitiedosta tilivelvol-

lisuusmielessä yhteisön 

näkökulmasta. Tällä ryh-

mällä ei ole kokemustietoa 

vaateiden asettamiseen 

eikä itse arviointiin (ko-

kemusten suhde mittarei-

hin) 

 
 
Poliittisilla päätöksentekijöillä on lähtökohtaisesti melko heikot tiedolliset 

edellytykset arvioida ylemmän organisaatiotason toimintaa palvelujen tuottami-
sessa. He ovat arvioinnissaan hyvin pitkälti satunnaisluonteisen tiedon varassa, 
koska he eivät välttämättä varsinaisesti näe eivätkä koe ylemmän organisaatiota-
son toimintaa palvelutuotannossa. Satunnainen tieto voi olla esim. yksittäiset 
yhteydenotot kouluilta, joissa kerrotaan ylemmän organisaatiotason toiminnasta. 
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Jos ylemmän organisaatiotason toimintaa arvioidaan esim. tutkimusluonteisten 
kyselyjen avulla, tämä tieto luonnollisesti antaa pohjatietoa arvioimiselle. Poliit-
tisilla päätöksentekijöillä voi olla itselläänkin mahdollisuus tuottaa tätä tietoa 
esim. erilaisten työryhmien toiminnan kautta. Tällöin on kuitenkin kyse arvioin-
titiedon hyväksikäytöstä. Sama koskee myös palvelujen loppukäyttäjiä ja kansa-
laisia. 

Laadun arvioinnissa on kyse siitä, kenen laadusta halutaan olevan kysymys. 
Jos arviointiin otetaan mukaan useita tahoja, kyse on monitahoarvioinnista tai 
sidoryhmäarvioinnista. Ei ole olemassa yleispätevää ohjetta sille, mitä tahoja on 
tarpeen ottaa mukaan arviointiin, vaan kyse on todellakin aina arvovalinnoista. 
Se, miten laatu on määritelty, on ratkaisevaa. Jos laatu on määritelty ”sopivuu-
deksi käyttötarkoitukseen”, merkitsee se sitä, että laadun arvioijina ovat palvelu-
jen käyttäjät ja että muita tahoja ei tällöin ole, tai ainakin palvelujen käyttäjien 
näkökulma on kaikkein ratkaisevin. Jos taas laadun määritelmässä puhutaan ”in-
tressitahoista”, se viittaa siihen, että laatua arvioivat monet eri tahot. Tällöinkään 
ei laadun määritelmästä voida johtaa sitä, miten näiden eri tahojen näkemyksiä 
painotetaan suhteessa toisiinsa. 

Huomionarvoinen näkökulma eri tahojen ”äänen” tai ”äänien” painotuksessa 
on kuitenkin se, että poliittisten päätöksentekijöiden asettamien tavoitteiden pai-
nottaminen arvioinnissa tukee yhteiskunnan edustuksellisen demokraattisen toi-
minnan periaatetta. Näissä tavoitteissahan on kyse kansan valitsemien edustajien 
asettamista tavoitteista. 

Jos arviointiin otetaan mukaan useita tahoja, on siis ratkaistava kysymys siitä, 
miten näiden eri tahojen ”ääntä” painotetaan suhteessa toisiinsa. Lisäksi on huo-
mattava, etteivät mitkään tahot ole yleensäkään jokin yhtenäinen ryhmittymä, 
jolla olisi yksi yhtenäinen mielipide eri asioista, vaan tahojen sisällä voi olla 
voimakkaitakin näkemyseroja. Esimerkiksi palvelujen käyttäjät ovat tuskin kos-
kaan yhtenäinen taho: käyttäjillä voi olla todella poikkeavia näkemyksiä siitä, 
miten jokin palvelu tulisi järjestää. Tämän vuoksi on kunkin mukana olevan ta-
honkin osalta ratkaistava, kenen ”ääntä” kuullaan eniten. Tämäkin on arvovalin-
takysymys. Apua tähän kysymykseen voi löytyä Pirkko Vartiaisen (Vartiainen 
1994, 104–110) esittelemästä R.F. Zammuton (1984) jaottelusta, joka on esitetty 
tutkimuksen luvussa 8. 

Palvelujen loppukäyttäjien ”ääni” voi tulla esiin myös siten, että palvelun 
tuottaja kerää heiltä suoraan joko strukturoitua tai strukturoimatonta palautetta. 
Erityisesti strukturoidusti hankittu palaute on arvokasta palvelua koskevassa ta-
voiteasettelussa. Jotta se heijastaisi tasapuolisesti palvelujen loppukäyttäjien nä-
kökulmia, palautteen keruun tulisi täyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset 
esim. otoksen valinnan ja sen edustavuuden suhteen. Strukturoimattoman, va-
paamuotoisen palautteen käytön ongelmana on se, että tietoa saadaan epäsyste-
maattisesti miltä joukolta tahansa ja mistä asioista tahansa. Tällaisen palautteen 
luotettavuus palvelujen suunnittelun ja arvioinnin tietopohjana ei ole hyvä, mutta 
tämä palaute tuottaa nk. heikkoja signaaleja toiminnan kehittämistä varten. 

On tarpeen huomata, että poliittisten päätöksentekijöiden tekemä tavoiteaset-
telu tapahtuu yleensä virkamiesten valmistelun pohjalta, koska poliittisilta pää-
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töksentekijöitä puuttuu usein sekä substanssitietoa että prosessitietoa, joita he 
tarvitsisivat muotoillakseen itse tavoitteet. Tavoiteasettelussa on siten virkamie-
hillä valtaa juuri siksi, että heillä on enemmän tietoa kuin poliittisilla päätöksen-
tekijöillä ja yleensä myös paremmat mahdollisuudet hankkia tietoa esim. tutki-
musten ja nk. pikkudemokratian kautta. 

Yhteenvetona kysymykseen, millä tavalla moniportaisessa organisaatiossa on 
perusteltua arvioida suorittavaa tasoa ylemmän organisaatiotason toimintaa laa-
dukkaiden palvelujen tuottamisessa, tutkija toteaa osaongelmien 1 ja 2 tarkaste-
lun perusteella seuraavaa. 

Moniportaisessa julkisessa organisaatiossa suorittavaa tasoa ylemmän organi-
saatiotason tuottamien palvelujen laatua on perusteltua arvioida sen mukaan, 
miten nämä palvelut hyödyttävät yhtäältä palvelujen lopullisia käyttäjiä ja toi-
saalta palvelujen sisäisiä käyttäjiä. Moniportaiset organisaatiot ovat suhteessa 
toisiinsa palveluketjussa, ja portaat ovat toistensa sisäisiä asiakkaita. Portaiden 
välistä laatua on perusteltua tarkastella kysymyksenä, miten palveluketjun kus-
sakin vaiheessa tuotettavat ”osapalvelut” vastaavat seuraavien portaiden odotuk-
sia yhtäältä sisältönsä ja toisaalta asiointiprosessin onnistuneisuuden suhteen. 
Portaiden tuottamien osapalvelujen laatua on perusteltua arvioida myös sen suh-
teen, missä määrin ne vastaavat palvelujen loppukäyttäjien vaatimuksia. Palvelu-
jen loppukäyttäjien näkemykset tulevat tai niiden pitäisi tulla esiin palvelujen 
tavoiteasettelussa, mutta palvelun tuottajan on tarpeen hankkia palvelujen suun-
nittelua varten tietoa myös suoraan palvelujen loppukäyttäjiltä joko esim. kyse-
lyillä tai keräämällä palautetta vapaamuotoisesti. Jos halutaan painottaa edustuk-
sellisen demokratian periaatteetta, palveluja arvioitaessa tämän palautteen arvoin 
tulisi kuitenkin olla toissijainen suhteessa palvelujen tavoitteisiin. 

Lähtökohta hallinnollisen tason toiminnan arvioimiselle on hallinnollisen ta-
son näkeminen osana palveluketjua, jonka yhtä työvaihetta hallinnollisen tason 
toiminta edustaa. Tätä työvaihetta on perusteltua arvioida kahden ominaisuuden 
kautta: 

 
1. Varsinaisen substanssipalvelun laadun kautta. 
2. Asiointiprosessin laadun kautta. 
 
Varsinaisella substanssipalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä ylemmän or-

ganisaatiotason toteuttavalle tasolle tuottamaa osapalvelua, yhtä työvaihetta pal-
velujen loppukäyttäjille tuotettavasta palvelusta. Tätä osapalvelua on perusteltua 
arvioida kahdesta näkökulmasta: 

 
1. Siitä näkökulmasta, miten tämä osapalvelu tukee yleensäkin palveluja ul-

koisille asiakkaille toteuttavan alemman organisaatiotason toimintaa. 
2. Siitä näkökulmasta, miten tämä osapalvelu tukee palveluja ulkoisille asi-

akkaille toteuttavan alemman organisaatiotason toimintaa palvelun tuot-
tamisessa ulkoisille asiakkaille (palveluketjuajattelu). 
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Näkökulma 1 on alisteinen näkökulmalle 2. Voidaan ajatella, että kaiken 
ylemmän organisaatiotason toiminnan tulee tukea ulkoisille asiakkaille tuotetta-
via palveluja. Ylemmän organisaatiotason olemassaolon oikeutus syntyy sen 
”missiosta”, joka on alemman organisaatiotason toiminnan tukeminen sen tuotta-
essa palveluja ulkoisille asiakkaille. 

Voitaisiin helposti ajatella, että ylemmän organisaatiotason osuutta palvelu-
ketjussa olisi perusteltua arvioida prosessimittareiden avulla, onhan kyseessä 
eräänlainen prosessi, joukko työvaiheita, joka tuottaa lopputuloksen asiakkaille. 
Näin ei kuitenkaan ole, sillä prosessimittareita ei ole tarkoitettu toiminnan loppu-
tuloksen eikä osalopputuloksen arviointiin (ks. esim. Brown 1996, 97). 

Siten substanssipalvelujen laatua on perusteltua arvioida samalla tavalla kuin 
”varsinaisten” palvelujen laatua muutenkin, ts. lähtien liikkeelle joko palvelun 
laadulle asetetuista ”virallisista ” tavoitteista tai palvelujen käyttäjien vaateista 
tai mahdollisesti molemmista. Näin voidaan arvioida sekä ylemmän organisaa-
tiotason toteuttavalle tasolle tuottaman palvelun laatua että ylemmän organisaa-
tiotason palvelujen loppukäyttäjille tuottaman palvelun laatua. 

Asiointiprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä vaiheita, joilla 
toteuttava taso saa käyttönsä osapalvelun. Asiointiprosessin arviointi ei koske 
siten itsessään sitä palvelua, jonka toteuttava taso saa hallintotasolta, vaan sitä 
tapaa ja niitä työvaiheita, joilla toteuttava taso saa käyttöönsä palvelun. Asiointi-
prosessi liittyy tapaan, jolla palvelu toimitetaan asiakkaalle. Usein asiointipro-
sessille ei ole asetettu juuri lainkaan tavoitteita vaan huomio on kiinnitetty lähes 
yksinomaan kysymyksiin ”mitä” ja ”kenelle”. Tämän vuoksi erityisesti vastaa-
minen ”miten”-kysymykseen jää usein virkamiesten harkintaan. Usein tavoitteita 
asiointiprosessille ei ole kuitenkaan olemassa eksplisiittisinä kirjoitettuina ilma-
uksina, mikä vaikuttaa siten, että asiointiprosessin laatua joudutaan arvioimaan 
ilman, että esim. asiakkaiden kokemuksia asiointiprosessista verrataan asetettui-
hin tavoitteisiin. 

Ylemmän organisaatiotason palvelujen toimittamiseen liittyvää asiointipro-
sessia voidaan arvioida mm. siten, että kartoitetaan toteuttavan tason vaateita 
palvelulle ja verrataan tämän jälkeen vaateita ja kokemuksia keskenään. Asioin-
tiprosessin laadun arvioinnissa on perusteltua omaksua samalla tavalla kuin sub-
stanssipalvelujen arvioinnissa menettely, jossa myös suorittavalla tasolla on ar-
vioinnissa äänivaltaa. Monitahoarviointi sopii myös asiointiprosessin laadun 
arvioimiseen, ja onkin luontevaa arvioida samassa yhteydessä sekä ”substanssi-
palvelun” että asiointiprosessin laatua. 

Palvelun laadun mittarit muodostetaan palvelussa palvelujen käyttäjille nä-
kyvistä tai koettavissa olevista, keskeisistä tekijöistä. Näkyviä tekijöitä ovat itse 
palvelu ja asiointiprosessi. Mittareina ovat palvelujen käyttäjien ja muiden in-
tressitahojen yhteensovitetut vaateet palvelusta. Laatua arvioidaan siis kokemus-
ten suhteessa mittareihin. Mittarit eivät ole yleispäteviä, siirrettävissä yhdestä 
palvelusta toiseen, vaan ne tulee suunnitella jokaista palvelua varten erikseen.  
Moniportaisessa organisaatiossa ylemmän organisaatiotason toimenpidemittarit 
(tulosajurimittarit) voivat olla samalla vaikutusmittareita. 
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Palvelun laadun monitahoarviointi etenee moniportaisen julkisen organisaati-
on ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun osalta seuraavien vaiheiden 
kautta: 

 
1. Todetaan ne reunaehdot ja tavoitteet, jotka asetetaan palvelulle lainsää-

dännössä ja erilaisissa ohjaavien yksiköiden ohjeissa ja jotka poliittiset 
päätöksentekijät, esim. kunnassa valtuusto tai ao. lautakunta, ovat asetta-
neet. Tavoitteet ja reunaehdot asetetaan yleensä palvelun lopputulokselle, 
ei ylemmän organisaatiotason toiminnalle palveluketjussa. 

2. Määritellään se työosuus, osapalvelu, jonka ylempi organisaatiotaso tuot-
taa alemmalle organisaatiotasolle arvioitavassa palvelussa. 

3. Määritellään, mitkä intressitahot ovat palvelun laatua koskevien vaatei-
den esittämisessä mukana  

4. Määritellään, mitkä asiat palvelussa ja siihen liittyvässä asiointiprosessis-
sa ovat palvelun käyttäjille näkyviä ja mitkä todennäköisesti ovat palve-
lun käyttäjille keskeisiä, tärkeitä ominaisuuksia. 

5. Selvitetään intressitahoittain vaateet palvelun ja asiointiprosessin näky-
ville ominaisuuksille ja niiden keskinäinen tärkeysjärjestys. Koska intres-
sitahojen sisälläkin voi olla ristiriitaisia näkemyksiä, ratkaistaan ensin 
esim. R.F. Zammuton jaottelua (ks. lukua 8) hyödyntäen, minkä tahojen 
”ääntä” kuullaan intressitahojen sisällä ja millä painotuksella 

6. Sovitetaan yhteen vaateet. Laadun arvioinnissa palvelun käyttäjänäkö-
kulma on keskeinen, kun taas edustuksellisen demokratian näkökulmaa 
tukee poliittisten päätöksentekijöiden ”äänen” tai ”äänien” kuuleminen 
jne. R.F. Zammuton jaottelua (ks. lukua 8) voidaan käyttää myös tässä 
yhteydessä. Yhteensovitetuista vaateista syntyvät palvelun laatua koske-
vat mittarit, jotka voivat olla joko määrällisiä tai laadullisia mittareita. 

7. Arvioidaan kokemusten suhdetta vaiheessa 6 muodostettuihin mittarei-
hin. Varsinaisessa arvioimisessa voivat varsinaisesti olla mukana alem-
man organisaatiotason johto ja palvelua toteuttava henkilöstö, koska vain 
näillä henkilöillä voi olla kokemustietoa palvelusta. Ylemmän organisaa-
tiotason johto ja palvelua ohjaava asiantuntijahenkilöstö on arvioimisessa 
mukana tulkitsemassa arvioinnin tuloksia. Poliittisten päätöksentekijöi-
den, samoin kuin kansalaisten, rooli arvioimisessa on arviointitiedon 
hyödyntäminen. Yksittäisillä palvelujen käyttäjillä on intressiä arviointi-
tiedon hyödyntämiseen lähinnä kansalaisominaisuutensa kautta. 
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Tutkimuksessa muodostettua arviointikehikkoa voidaan havainnollistaa työvaihei-

den 1-6 osalta seuraavanlaisella kuviolla. Kuviossa ei siis ole esitetty eri intressitahojen 

asemaa ja tehtäviä arvioinnissa ja arviointitiedon hyödyntämisessä: ne on esitetty alalu-

vun 9.1. taulukossa 6. Kuvio on laadittu monitahoarvioinnin näkökulmasta. Oletuksena 

on, että palvelun laatu on määritelty, kuten tässä tutkimuksessa, palvelun ja siihen liitty-

vän asiointiprosessin kaikkien piirteiden ja ominaisuuksien yhdistelmäksi, joka täyttää 

palvelun käyttäjien ja muiden intressitahojen yhteensovitetut vaateet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5  Palvelun laadun mittareiden muodostaminen intressitahojen vaateista 

 
Eri intressitahojen asema ja tehtävät moniportaisen julkisen organisaation 

ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun laadun arvioinnissa on esitetty 
tiivistetysti alla olevassa taulukossa. 

palvelu
asiointiprosessi

Lainsäädäntö
Ohjeet, suuntaviivat
kehittämiselle yms.
Poliittisten päätöksentekijöiden
tavoiteasetanta

Poliittiset
päätöksen
tekijät

Ylemmän
organisaatiotason 
asiantuntijat

Suoritta-
van organisaatio-
tason johto

Suorittavan 
organisaatiotason 
asiakasrajapinnassa
työskentelevä 

henkilöstö

Kansalaiset

vaateet palvelulle

vaateiden painottaminen ja
yhteensovittaminen

mittareiden
muodostaminen

Ratkaistava,
minkä tahojen ääntä
kuullaan milläkin paino-
tuksella tahojen sisällä

Ratkaistava,
minkä tahojen ääntä
kuullaan milläkin paino-
tuksella tahojen sisällä

Palvelun 
loppukäyttäjät

Ylemmän 
organisaatio-
tason johto

palvelu
asiointiprosessi

Lainsäädäntö
Ohjeet, suuntaviivat
kehittämiselle yms.
Poliittisten päätöksentekijöiden
tavoiteasetanta

Poliittiset
päätöksen
tekijät

Ylemmän
organisaatiotason 
asiantuntijat

Suoritta-
van organisaatio-
tason johto

Suorittavan 
organisaatiotason 
asiakasrajapinnassa
työskentelevä 

henkilöstö

Kansalaiset

vaateet palvelulle

vaateiden painottaminen ja
yhteensovittaminen

mittareiden
muodostaminen

Ratkaistava,
minkä tahojen ääntä
kuullaan milläkin paino-
tuksella tahojen sisällä

Ratkaistava,
minkä tahojen ääntä
kuullaan milläkin paino-
tuksella tahojen sisällä

Palvelun 
loppukäyttäjät

Ylemmän 
organisaatio-
tason johto
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Palvelun laatua koskevien vaateiden asettamista koskevat tiivistetyt luonnehdinnat 

on taulukossa johdettu alaluvun 9.1 taulukossa 6 esitetyistä eri intressitahojen näkökul-

mia koskevista luonnehdinnoista.  

 

Taulukko 7 Eri intressitahojen asema ja tehtävät moniportaisen julkisen organisaation 

ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun laadun arvioinnissa 

 
 Palvelun laatua koske-

vien vaateiden asetta-

minen 

Palvelun laadun 

arviointi  

Arviointitiedon hyö-

dyntäminen 

Poliittiset päätök-

sentekijät 

Yhteisöllisten vaateiden 

asettaja. 

Ei kokemustietoa 

palvelun laadusta 

eikä siten mahdolli-

suutta arvioida sitä. 

Arviointitiedon hy-

väksikäyttäjä etenkin 

tilivelvollisuustarkoi-

tuksessa tehtävissä 

arvioinneissa. 

Ylemmän organi-

saatiotason johto 

Tuloksellisuusvaateiden 

asettaja. 

Arviointitiedon tul-

kitsija professionaa-

lisesta näkökulmas-

ta. 

Arviointitiedon hy-

väksikäyttäjä sekä 

kehittämistarkoituk-

sessa että myös tili-

velvollisuustarkoi-

tuksessa tehtävissä 

arvioinneissa.   

Ylemmän organi-

saatiotason asian-

tuntijat 

Asiakkaiden auttamisen 

organisointia koskevien 

vaateiden asettaja. 

Arviointitiedon tul-

kitsija professionaa-

lisesta näkökulmas-

ta. 

Arviointitiedon hy-

väksikäyttäjä sekä 

kehittämistarkoituk-

sessa että myös tili-

velvollisuustarkoi-

tuksessa tehtävissä 

arvioinneissa. 

Suorittavan orga-

nisaatiotason 

johto 

Tavoitteiden saavutta-

misen ja asiakkaan 

auttamisen vaateiden 

asettaja. 

Arviointipalautteen 

antaja kokemusten 

perusteella. 

Arviointitiedon hy-

väksikäyttäjä sekä 

kehittämistarkoituk-

sessa että myös tili-

velvollisuustarkoi-

tuksessa tehtävissä 

arvioinneissa. 

Suorittavan orga-

nisaatiotason 

asiakasrajapin-

nassa olevat 

työntekijät 

 

 

Asiakkaan yksilöllistä 

auttamista koskevien 

vaateiden asettaja. 

Arviointipalautteen 

antaja kokemusten 

perusteella. 

Arviointitiedon hy-

väksikäyttäjä sekä 

kehittämistarkoituk-

sessa että myös tili-

velvollisuustarkoi-

tuksessa tehtävissä 

arvioinneissa. 

(jatkuu) 



 
142 
 
 

TAULUKKO 7 

(jatkuu) 

 

Kansalaiset 

Yhteisöllisten vaateiden 

asettaja. 

Ei kokemustietoa 

palvelun laadusta 

eikä siten mahdolli-

suutta arvioida sitä. 

Arviointitiedon hy-

väksikäyttäjä etenkin 

tilivelvollisuustarkoi-

tuksessa tehdyissä 

arvioinneissa. 

 
 
Taulukosta käy ilmi, että intressitahoilla on toisistaan poikkeava asema ja 

tehtävät arvioinnissa ja arviointitiedon hyödyntämisessä. Asema ja tehtävät mää-
räytyvät yhtäältä niiden palvelun laatua koskevan intressin ja toisaalta niiden 
palvelun laatua koskevan kokemustiedon pohjalta. Intressiä asettaa vaateita 
ylemmän organisaatiotason tuottamalle palvelun laadulle on lähes kaikilla taulu-
kossa mainituilla intressitahoilla. Palvelujen loppukäyttäjillä ei sinällään ole in-
tressiä asettaa vaateita ylemmän organisaatiotason tuottamalle palvelun laadulle 
palvelun loppukäyttäjän ominaisuudessa, mutta kansalaisen ominaisuudessa in-
tressi on olemassa. Kansalaiset voivat puolestaan halutessaan välittää näkemyk-
senä poliittisten päätöksentekijöiden kautta. 

Palvelun laadun arvioinnissa intressitahojen asema ja tehtävät vaihtelevat. 
Kokemustietoa ylemmän organisaatiotason osuudesta palvelun tuottamisessa voi 
olla vain suorittavan organisaatiotason johdolla ja asiakasrajapinnassa työskente-
levillä henkilöillä, minkä vuoksi vain nämä tahot voivat antaa varsinaista koke-
mustietoon pohjautuvaa palautetta palvelusta. Palaute annetaan vaateiden yh-
teensovittamisessa syntyneiden mittareiden pohjalta. Ylemmän organisaatiotason 
johto ja asiantuntijahenkilöstö tulkitsevat professionaalisesta näkökulmasta 
alemman organisaatiotason antamaa arviointitietoa. Ylemmän organisaatiotason 
asiantuntijoilla on luonnollisesti itsellään tietoa ylemmän organisaatiotason toi-
minnasta palvelun tuottamisessa, koska he itse tuottavat arvioitavan palvelun. 
Heillä ei ole kuitenkaan varsinaista palvelun käyttöön liittyvää kokemusta. Heitä 
onkin tarpeen käyttää palvelua koskevan arviointitiedon tulkitsijoina nk. profes-
sionaalisesta näkökulmasta. Professionaalinen tulkinta on tarpeen, koska ylem-
mällä organisaatiotasolla on lähtökohtaisesti tietoa palvelun tuottamisen suunnit-
teluun liittyvistä perusteista, kuten resurssirajoituksista. Poliittiset päätöksenteki-
jät puolestaan eivät voi osallistua varsinaiseen arviointiin. Arviointiin eivät liioin 
voi osallistua palvelujen käyttäjät eivätkä kansalaiset. Näiltä kolmelta taholta 
puuttuu kokemustietoa. 

Myös arviointitiedon hyödyntämisessä eri intressitahojen asema ja tehtävät 
vaihtelevat. Poliittisia päätöksentekijöitä ylemmän organisaatiotason osuus pal-
velun tuottamisessa kiinnostanee pääasiassa tilivelvollisuusnäkökulmasta katsot-
tuna, joskin on mahdollista, että myös kehittämistarkoituksessa tuotettu arviointi-
tieto voi heitä kiinnostaa. Ylemmän organisaatiotason johtoa sekä ylemmän or-
ganisaatiotason asiantuntijoita saattaa kiinnostaa sekä kehittämis- että tilivelvol-
lisuustarkoituksessa tuotettu arviointitieto. Käsitettä ”tilivelvollisuusarviointi” ei 
kuitenkaan ole kovin mielekästä käyttää tässä yhteydessä, vaikka sitä tässä tut-
kimuksessa yhtäläisyyden vuoksi käytetäänkin. Näin siksi, että tämä organisaa-
tiotaso vastaa itse palvelun tuottamisesta, eikä tilivelvollisuutta ole mielekästä 
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tarkastella tilivelvollisuutena itselleen. Ylemmän organisaatiotason johtoa ja asi-
antuntijahenkilöstöä kiinnostanevat oletettavasti palvelun laatua koskevat tulok-
set, esim. onko tavoitteet saavutettu, vaikka varsinaisesti ei ole kyse tilivelvolli-
suudesta. Suorittavan organisaatiotason johtoa sekä asiakasrajapinnassa työsken-
televää henkilöstöä kiinnostanee sekä tilivelvollisuus- että kehittämistarkoituk-
sessa tuotettu arviointitieto. Palvelujen loppukäyttäjien ja kansalaisten näkökul-
masta katsottuna arviointitieto saattaa kiinnostaa lähinnä tilivelvollisuustarkoi-
tuksessa – palvelujen loppukäyttäjiä tällöin heidän kansalaisominaisuutensa 
kautta. 

9.2  Arviointikehikon soveltaminen caseen 

Tutkimuksen casena, johon tutkimuksessa muodostettua arviointikehikkoa sovel-
letaan, on koulunkäyntiavustajien työn ohjaus ja tuki opetusviraston hallinnossa. 
Koulunkäyntiavustajien työtä ja sen ohjausta on kuvattu luvussa 3. 

Kuten alaluvussa 9.1. todettiin, arvioinnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
havainnoitavan kohteen, opetusviraston hallinnon, tuottaman palvelun arvotta-
mista. Arvottamisella puolestaan tarkoitetaan niitä arvoperustojen valintaa, joi-
den suhteen arviointi suoritetaan. Arvoperusteiden valinnassa on kyse paitsi ar-
vovalinnoista myös siitä tarkoituksesta, johon arviointia käytetään. Tässä suh-
teessa tilivelvollisuustarkoituksessa tehtävät arvioinnit eroavat esim. kehittämi-
sen vuoksi tehtävistä arvioinnista. Koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen arvi-
oinnin kriteerit sekä ne tahot, jota osallistuvat arviointiin, määräytyvät ennen 
muuta arvioinnin käyttötarkoituksesta. 

Alaluvussa 9.1. on taulukossa 5 kuvattu tilivelvollisuusarvioinnin ja kehittä-
misarvioinnin välistä eroa mm. arvioinnin tarkoituksen, painopisteen ja mene-
telmien osalta. Tutkimuksen casen osalta nämä lähestymistavat poikkeavat siinä, 
että tilivelvollisuusarvioinnissa kiinnostus kohdistuu pikemminkin johtamisen ja 
ohjauksen lopputulokseen kuin niiden prosessiin, kun taas kehittämisarvioinnissa 
kiinnostus kohdistuu prosessiin, jolla parhaiten tuettaisiin koulunkäyntiavustajien 
työtä. 

Seuraavassa esityksessä tarkastellaan osaongelma kerrallaan tutkimusongel-
maa ja vastataan osaongelmien asettelussa esitettyihin kysymyksiin. 

Osaongelma 1: 
 

Mitä palvelun ja laadun käsitteet tarkoittavat opetusviraston hallin-
non harjoittamassa koulunkäyntiavustajien työn tukemisessa ja oh-
jaamisessa? 

 
Palvelulla tarkoitetaan tutkimuksen casen osalta opetusviraston hallinnon 

tuottamaa osapalvelua siinä palveluketjussa, jossa tuotetaan koulunkäyntiavusta-
jien palveluja oppilaille, heidän vanhemmilleen ja yhteiskunnalle. Opetusvirastoa 
voidaan pitää hyvinvointipalveluja tuottavana palveluorganisaationa. Osapalvelu 



 
144 
 
 

on opetusviraston hallinnon antama tuki ja ohjaus koulunkäyntiavustajien työlle 
ja sen organisoinnille. Se voidaan määritellä seuraavasti: 

”Opetusviraston hallinnon tehtävänä koulunkäyntiavustajien työn tukemisessa ja 
ohjaamisessa on huolehtiminen siitä, että kouluilla ja oppilaitoksilla on riittävä 
määrä riittävän kelpoisuuden ja ajantasaisen koulutuksen saaneita koulunkäyn-
tiavustajia toteuttamaan tehtävänsä yhdessä opetushenkilöstön kanssa siten, että 
toiminnassa noudatetaan opetuksellisia, kasvatuksellisia, hoidollisia ja kuntou-
tuksellisia tavoitteita.” 

 
Lisäksi palvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa osapalvelujen käyttöön 

liittyvää asiointiprosessia, johon sovelletaan palveluperiaatetta. Palveluperiaat-
teen mukaisesti asiointi tulee hoitaa siten, että se on palvelun käyttäjän kannalta 
mahdollisimman vaivatonta. 

Tässä tutkimuksessa julkisen hallinnon tuottaman palvelun laatu on määritel-
ty seuraavasti: 

”Julkisen organisaation tuottaman palvelun laatu on palvelun ja asiointiprosessin 
kaikkien ominaisuuksien yhdistelmä, joka täyttää palvelujen käyttäjien ja palve-
lun muiden intressitahojen yhteensovitetut vaatimukset.” 

 
Koulunkäyntiavustajien työn ohjauksessa ja tukemisessa laadulla tarkoitetaan 

opetusviraston hallinnon ohjausta ja tukea koskevan osapalvelun sekä siihen liit-
tyvän asiointiprosessin yhdistelmää, jolla se täyttää palvelun välittömien ja välil-
listen käyttäjien sekä muiden intressitahojen vaatimukset. Opetusviraston hallin-
non ja koulujen työtä koulunkäyntiavustajapalvelun tuottamisessa havainnollis-
taa luvussa 3 esitetty taulukko (taulukko 1). 

Tutkimuksen case koskee siis arviointikehikon soveltamista opetusviraston 
hallinnon toimintaan koulunkäyntiavustajien työn ohjaamisessa ja tukemisessa. 
Opetusviraston hallinnon tuki ja ohjaus on käsittänyt kelpoisuusehtojen määritte-
lyn, resurssimitoituksen, ohjeistuksen ja täydennyskoulutuksen. Tämä tuki ja 
ohjaus on osapalvelu, jota tutkimuksessa tarkastellaan. Osapalvelun laadun lisäk-
si palvelun laatuun vaikuttavat asiointiprosessi sekä mahdolliset ydin-, tuki- ja 
lisäpalvelut ja mahdolliset fyysiset komponentit, jotka tutkimuksessa katsotaan 
palvelun käsitteeseen kuuluviksi. 

 
 
 
Osaongelma 2: 

Mitkä eri tahot asettavat tavoitteita julkisten organisaatioiden tuot-
tamille palveluille, tai millä eri tahoilla on odotuksia palvelujen 
suhteen? Millä tavalla nämä tavoitteet ja odotukset on perusteltua 
ottaa huomioon arvioitaessa palvelun laatua? Minkä tahojen tavoit-
teita ja/tai odotuksia on perusteltua painottaa arvioitaessa palvelun 
laatua? Millä tavalla on perusteltua toimia, jos eri tahoilla on risti-
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riitaisia tavoitteita ja/tai odotuksia? Millainen tilanne em. asioissa 
on casen osalta? 

 
Koulunkäyntiavustajien työn intressitahoja ovat ainakin seuraavat tahot: 
 

- poliittiset päätöksentekijät, ennen kaikkea valtuusto ja opetuslauta-
kunta 

- palvelun välittömät käyttäjät (sisäiset asiakkaat), joita ovat opetusvi-
raston hallinnon alaiset suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut sekä 
ammatilliset oppilaitokset 

- palvelujen lopulliset käyttäjät, joita ovat oppilaat, opiskelijat, heidän 
vanhempansa ja yhteiskunta 

- opetusviraston hallinnon johto 
- koulunkäyntiavustajapalveluja ohjaava opetusviraston hallinnon asi-

antuntijahenkilökunta 
- koulunkäyntiavustajapalveluja tarjoavien koulujen johto sekä 
- koulunkäyntiavustajat ja heidän kanssaan työskentelevät opettajat.  

 
Seuraavassa taulukossa on esitetty uudelleen alaluvussa 9.1. esitetty taulukko eri in-

tressitahojen näkökulmasta tarkasteltavaan palveluun, mahdollisuudesta saada tietoa 

arvioitavasta palvelusta sekä asemasta arvioinnissa ja arviointitiedon hyödyntämisessä. 

Taulukossa on esitetty koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen ja tuen eri intressitahot. 



 
146 
 
 

Taulukko 8 Eri intressitahojen näkökulmat koulunkäyntiavustajien työn ohjauksen 

ja tuen laadun arvioinnissa, niiden mahdollisuus saada tieto palvelun laadusta sekä 

asema arvioinnissa ja arviointitiedon hyväksikäytössä 

 
 Näkökulma palvelun laa-

tuun 

Mahdollisuudet saada 

tietoa ylemmän orga-

nisaatiotason toimin-

nasta palvelun tuot-

tamisessa. 

Asema arvioinnissa ja 

arviointitiedon hyödyn-

tämisessä 

 

                           

Poliittiset pää-

töksentekijät 

(ennen kaikkea 

opetuslauta-

kunta) 

Yhteisönäkökulma (me-

näkökulma) 

Yhteisönäkökulma (miten 

palvelee jotain väestöryhmää). 

Palvelun laadun arvioinnin 

oleellisin lähtökohta ovat 

palvelun laatua koskevat ta-

voitteet. Palvelun vaikutukset 

kiinnostavat eniten. Ylemmän 

organisaatiotason toiminta 

palvelun tuottamisessa kiin-

nostaa todennäköisesti ainakin 

tilivelvollisuusmielessä. 

Tiedon saanti on sa-

tunnaisluonteista eikä 

systemaattista, ellei 

käytössä ole tutkimuk-

sia, selvityksiä ymv. 

aineistoja. Tällä ryh-

mällä ei ole välttämättä 

itsellään omia koke-

muksia palvelun laa-

dusta. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

usein lähinnä tilivelvolli-

suusarvioinnin näkökul-

masta. Voi olla asetta-

massa vaateita palvelun 

laadulle, mutta varsinai-

seen arviointiin (koke-

musten suhde mittareihin) 

ei ole edellytyksiä, koska 

kokemustieto puuttuu. 

Ylemmän or-

ganisaatiotason 

(opetusviras-

ton) johto 

Tuloksellisuusnäkökulma 

Oman yksikön tavoitteiden 

saavuttaminen keskeinen kri-

teeri. Laatua suhteutetaan 

kustannuksiin (tehokkuus- ja 

taloudellisuusnäkökulmat). 

Mahdollisuus tuottaa 

tietoa palvelun laatua 

koskevien tavoitteiden 

toteutumisesta. Tällä 

ryhmällä ei ole välttä-

mättä itsellään omia 

kokemuksia palvelun 

laadusta. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että 

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien 

näkökulmasta. On vahva 

intressi osallistua vaatei-

den asettamiseen palvelun 

laadulle, mutta koska 

omakohtaiset kokemukset 

puuttuvat, voi olla arvi-

oinnissa (kokemusten 

suhde mittareihin) arvi-

ointitiedon tulkitsijana nk. 

professionaalisesta näkö-

kulmasta. 

Ylemmän or-

ganisaatiotason 

asiantuntijat  

  

 

 

  

Asiakkaan auttamisen orga-

nisoimisen näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttaminen 

keskeisin näkökulma. Edustaa 

yksilökohtaista asiakasnäkö-

kulmaa. Tämä ryhmä tuottaa 

itse osapalvelun suorittavalle 

Käytännönläheinen 

tieto ja kokemus palve-

lun laadusta työn orga-

nisoinnin näkökulmas-

ta. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että  

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien 

näkökulmasta. On vahva 

intressi  (jatkuu)        
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TAULUKKO 8 

 (jatkuu) 

 

(koulunkäyn-

tiavustajien 

työtä ohjaavat 

asiantuntijat 

opetusviraston 

hallinnossa) 

 

 

tasolle. osallistua vaateiden aset-

tamiseen palvelun laadul-

le, mutta koska omakoh-

taiset kokemukset puuttu-

vat, voi olla arvioinnissa 

(kokemusten suhde mitta-

reihin)                   

 arviointitieon tulkitsijana 

nk. professionaalisesta 

näkökulmasta. 

Suorittavan 

organisaatiota-

son johto (kou-

lun ja oppilai-

toksen johto) 

Välittäjänäkökulma ylem-

män ja alemman organisaa-

tiotason kesken 

Kiinnostunut siitä, miten 

ylemmän organisaatiotason 

toiminta tukee palvelun tavoit-

teiden saavuttamista. Asiak-

kaan yksilöllisen auttamisen 

näkökulma painottuu. 

Johtaa suorittavalla 

tasolla alemman orga-

nisaatiotason palvelu-

tuotantoa. Pystyy seu-

raamaan palvelun laa-

tua käytännössäkin. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että 

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien 

näkökulmasta. On vahva 

intressi osallistua vaatei-

den asettamiseen palvelun 

laadulle, ja on kokemus-

tietoa osallistua myös itse 

arviointiin (kokemusten 

suhde mittareihin). 

Suorittavan 

organisaatiota-

son asiakasra-

japinnassa 

olevat työnteki-

jät (ennen 

kaikkea kou-

lunkäyntiavus-

tajat ja heidän 

kanssaan työs-

kentelevät 

opettajat) 

Asiakkaan yksilöllisen aut-

tamisen näkökulma 

Palvelun käyttäjien auttaminen 

keskeisin näkökulma. Edustaa 

yksilökohtaista asiakasnäkö-

kulmaa. Tämä ryhmä tuottaa 

itse lopullisen palvelun palve-

lun loppukäyttäjille. 

Saa kokemuksen kautta 

hyvin käytännönlähei-

sesti käsityksen ylem-

män organisaatiotason 

tuottaman osapalvelun 

laadusta. 

Kiinnostus arviointitiedon 

hyväksikäyttöön aiheutuu 

sekä tilivelvollisuus- että 

kehittämistarkoituksessa 

tehtävien arviointien 

näkökulmasta. On vahva 

intressi osallistua vaatei-

den asettamiseen palvelun 

laadulle, ja on kokemus-

tietoa osallistua myös itse 

arviointiin (kokemusten 

suhde mittareihin). 

Palvelujen 

loppukäyttäjät 

(oppilaat ja 

opiskelijat, 

heidän van-

hempansa sekä 

yhteiskunta) 

 

 

 

Yksilönäkökulma (subjektii-

vinen minä-näkökulma) 

Vain palvelun lopputulos 

omalta kannalta katsottuna 

kiinnostaa. 

Ylempi organisaatiota-

so jää tälle ryhmälle 

täysin näkymättömäksi. 

Saattaa olla kiinnostunut 

arviointitiedosta omalta 

kannalta katsottuna kan-

salaisominaisuudessa 

lähinnä tilivelvollisuus-

mielessä. Koska ylemmän 

organisaatiotason työ-

osuus ei näy tälle tasolle,         

tällä taholla ei ole koke-

mustietoa          (jatkuu)  
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TAULUKKO 8 

(jatkuu) 

vaateiden asettamiseen 

eikä itse arviointiin (ko-

kemusten suhde mittarei-

hin). 

Kansalaiset 

 

 

Yhteisönäkökulma (me-

näkökulma) 

Palvelun yhteisölliset näkö-

kulmat kiinnostavat ja ylem-

män organisaatiotason toimin-

ta palvelun tuottamisessa voi 

kiinnostaa lähinnä tilivelvolli-

suusmielessä. 

Ylempi organisaatiota-

so jää tälle ryhmälle 

täysin näkymättömäksi. 

Saattaa olla kiinnostunut  

arviointitiedosta tilivel-

vollisuusmielessä yhtei-

sön näkökulmasta. Tällä 

ryhmällä ei ole kokemus-

tietoa vaateiden asettami-

seen eikä itse arviointiin 

(kokemusten suhde mitta-

reihin). 

 
 
Vaateet palvelun laadulle asettuvat em. näkökulmien pohjalta, ja siten ne 

saattavat painottua eri intressitahoilla eri tavalla. Tutkimuksessa omaksutun laa-
dun määritelmän mukaan laadukkuutta on se, että palvelu ja asiointiprosessi täyt-
tävät eri intressitahojen yhteensovitetut vaateet. Siten vaateet, jotka voivat olla 
eri intressitahoilla erilaiset, täytyy näiden intressitahojen myös ilmaista julki. 
Arvioinnissa olisikin tärkeää, että siinä eri intressitahot voisivat tuoda julki vaa-
teensa ja arvioida toimintaa suhteessa vaateisiin. Toteutettua palvelua verrataan 
arvioinnissa eri intressitahojen esittämien vaateiden yhteensovittamisen kautta 
muodostettuihin mittareihin. 

Vaateet voivat vaihdella paitsi eri intressitahojen kesken myös intressitahojen 
sisällä. Monitahoarvioinnissa laatuvaateita sovitellaan mahdollisuuksien mukaan 
eri intressitahojen kesken hakien niistä konsensusnäkemystä. Luvussa 8 esitettyä 
R.F. Zammuton jäsentelyä voidaan hyödyntää puntaroitaessa toisistaan poik-
keavia vaateita sekä intressitahojen kesken että niiden sisällä. 

Kysymys siitä, miten koulunkäyntiavustajien työn ohjauksessa on perusteltua 
painottaa eri intressitahojen vaateita suhteessa toisiinsa, on kiintoisa siksi, että 
tutkimuksen casessa puuttuivat lähes kokonaan poliittisten päätöksentekijöiden 
asettamat tavoitteet koulunkäyntiavustajien työn lopputulokselle. On tärkeää 
huomata, että poliittiset päätöksentekijät, ml. lainsäädäntö, eivät edes periaat-
teessa luonnollisestikaan aseta tavoitteita opetusviraston hallinnolle vaan palve-
lun lopputulokselle, sille, millaisena palvelun saavat oppilaat, opiskelijat, heidän 
vanhempansa ja yhteiskunta. Poliittiset päätöksentekijät, ml. lainsäädäntö, ovat 
asettaneet hyvin niukasti tavoitteita myös koulunkäyntiavustajien tuottaman pal-
velun lopputulokselle. Tämä todentaa sen yleisemminkin esiin tulleen ongelman, 
että toisin kuin lainsäädännössä on tarkoitettu, esim. valtuusto määrittelee palve-
lun lopputulokseen liittyvät tavoitteet varsin niukasti ja ei siis yksityiskohtaisesti 
ota kantaa siihen, millaisena käyttäjien pitäisi palvelu saada. Koulunkäyntiavus-
tajien osalta valtuuston rooli on rajoittunut resurssien (toimet, taloudelliset re-
surssit koulunkäyntiavustajien toimintaan) myöntämiseen. Lautakunnan tulisi 
puolestaan asettaa tarkemmat tavoitteet valtuuston päätöksenteolle, mutta myös 
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lautakunta on koulunkäyntiavustajien osalta ottanut varsin vähän kantaa palvelun 
lopputulokseen. Poliittisten päätöksentekijöiden rooli on ollut siten pitkälti re-
sursseilla ohjaamista. 

Huolimatta siitä, että poliittisten päätöksentekijöiden ml. lainsäädännössä 
asetetut tavoitteet koulunkäyntiavustajien työlle ovat varsin niukat, on perustel-
tua painottaa niitä suhteessa muiden intressitahojen vaateisiin, jos pidetään edus-
tuksellista demokratiaa arvona. Laadun arviointiin puolestaan kuuluu aina vah-
vana painotuksena palvelujen käyttäjien, tässä tapauksessa alemman organisaa-
tiotason, näkökulman huomioonottaminen. Luotettavimman kuvan opetusviras-
ton hallinnon tuesta koulunkäyntiavustajien työlle saisi todennäköisesti ottamalla 
arviointiin mukaan koulunkäyntiavustajia ja niitä opettajia, jotka työskentelevät 
heidän kanssaan, sekä mahdollisesti sitä oppilashuoltohenkilökuntaa, jonka kans-
sa koulunkäyntiavustajat työskentelevät. Myös muita tahoja voi olla arvioinnissa 
mukana, kuten vaikkapa opetusviraston johtoa sekä opetusviraston hallinnosta 
koulunkäyntiavustajien työtä tukevaa ja ohjaavaa asiantuntijahenkilöstöä, koska 
nämä tahot edustavat professionaalista näkökulmaa palvelun tuottamisessa. Näi-
den henkilöiden rooli arvioinnissa on kuitenkin alemman organisaation antaman 
palautteen tulkitsijan rooli. Näiden eri intressitahojen ”äänien” painottaminen on 
jälleen arvokysymys. Poliittisten päätöksentekijöiden ”ääni” tavoiteasettelun 
kautta edustaa ainakin periaatteessa palvelujen loppukäyttäjien ääntä ja erityises-
ti vanhempien ”ääntä”, jota he käyttävät kansalaisroolissaan. Koulujen ja oppilai-
tosten johdon sekä koulunkäyntiavustajien ja heidän kanssaan työskentelevien 
opettajien näkemykset puolestaan edustavat palvelujen välittömien käyttäjien 
näkökulmaa. Ainakin näiden intressitahojen painottaminen on laadun arvioinnis-
sa keskeistä. 

Koska poliittisten päätöksentekijöiden koulunkäyntiavustajien työlle asetta-
mat tavoitteet ovat niukat, myös koulunkäyntiavustajien työn ohjaus ja tuki jää 
laatuvaateiltaan kovin epämääräiseksi. Se opetuslautakunnassa vuonna 2004 tie-
doksi annettu opetussuunnitelman osuus, jossa todetaan, että koulunkäyntiavus-
tajien työn tulee tukea kasvatuksellisia, opetuksellisia, hoidollisia ja kuntoutuk-
sellisia tavoitteita, on selkeä, mutta se on myös ainoa poliittisen päätöksentekijän 
käsittelemä ”virallinen” tavoite, joka ottaa kantaa siihen, millaisena palvelun 
tulee näkyä palvelun loppukäyttäjille. Kyse on palvelujen saatavuutta koskevasta 
tavoitteesta. Muut tavoitteet ovat luonteeltaan pääasiassa resurssitavoitteita ja 
kuvaavat sitä, millaisin resurssein palvelu toteutetaan. Opetusviraston hallinnon 
ohjaus ja tuki on liittynyt lähinnä resursseihin, ts. koulunkäyntiavustajien määrän 
vahvistamiseen kouluittain sekä heidän kelpoisuusehtojensa määrittelyyn ja heil-
le annettavaan täydennyskoulutukseen. Voidaankin todeta, että koulunkäyn-
tiavustajien työtä on ohjattu lähinnä resurssipainotteisesti määrittelemällä kou-
lunkäyntiavustajien kelpoisuus ja että kyse on siten henkilöresurssien kautta laa-
tuun vaikuttamisesta. Kyseessä on samankaltainen ilmiö kuin professionalismis-
sa: laatu syntyy henkilön kelpoisuuden kautta, ja kelpoinen henkilö on itsessään 
riittävä laadun tae.  Tavoitteita ei siten ole juurikaan asetettu itse toiminnan lop-
putulokselle, sille, millaisena koulunkäyntiavustajien työn tulee näyttäytyä oppi-
laille, opiskelijoille, heidän vanhemmilleen sekä yhteiskunnalle. Koulunkäyn-
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tiavustajien toimenkuvat ja tehtävät on sen sijaan määritelty. Määrittely on ta-
pahtunut paikallistasolla, tässä tapauksessa Helsingin kaupungin opetusviraston 
alaisissa kouluissa. 

Seuraavassa esityksessä tarkastellaan yhteenvedonomaisesti eri tahojen pai-
notuksia koulunkäyntiavustajien työn ohjauksessa käyttäen Sakari Möttösen 
(1999, 81–97) tavoitteita koskevaa luokittelua. Siinä tavoitteet jaetaan resurssita-
voitteisiin, toimintaa koskeviin tavoitteisiin, suoritetavoitteisiin ja palvelujen 
saatavuutta koskeviin tavoitteisiin. 

Lainsäädännössä on määritelty, milloin tarvitaan koulunkäyntiavustajia (toi-
mintaa koskevaa tavoite), ja säädetty koulunkäyntiavustajien tutkinnon perusteet 
(resursseja koskeva tavoite). Sen sijaan suoritteita koskeva tavoite on ilmaistu 
hyvin väljästi (esim. oppilaan opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut). 
Palvelujen saatavuutta koskevia tavoitteita ei lainsäädännössä juurikaan ole, tai 
tavoite on ilmaistu hyvin väljästi. 

Valtuusto on myöntänyt koulunkäyntiavustajien palkkaukseen opetuslauta-
kunnan esityksestä määrärahat (resursseja koskeva tavoite). Opetuslautakunta on 
puolestaan vahvistanut koulunkäyntiavustajien määrän jaettavaksi kouluille ja 
oppilaitoksille (resursseja koskeva tavoite) sekä saanut tiedoksi opetussuunni-
telman tavoiteasettelun, jossa todetaan, että koulunkäyntiavustajat tukevat ope-
tus- ja kasvatustyötä sekä hoidollisten ja kuntoutuksellisten tavoitteiden toteutu-
mista (palvelujen saatavuutta koskeva tavoite). 

Opetusviraston hallinto on määritellyt koulunkäyntiavustajien kelpoisuuseh-
dot (resursseja koskeva tavoite). Koulu ja oppilaitos puolestaan ovat määritelleet 
koulunkäyntiavustajien tarkemmat toimenkuvat ja tehtävät (resursseja koskeva 
tavoite). 

Yhteenvetona kysymykseen, millä tavalla on perusteltua arvioida ylemmän 
organisaatiotason toimintaa koulunkäyntiavustajien työn ohjauksessa ja tukemi-
sessa, todetaan seuraavaa.  

Ainoaksi vaihtoehdoksi arvioida opetusviraston hallinnon ohjausta ja tukea 
koulunkäyntiavustajien työlle on arvioida opetusviraston hallinnon tuottaman 
osapalvelun, koulunkäyntiavustajien työn tuen ja ohjauksen ja siihen liittyvän 
asiointiprosessin laadukkuutta po. palveluketjussa. Siten osapalvelun laaduk-
kuutta voidaan arvioida seuraavanlaisten kysymysten kautta: 

 
1. Miten opetusviraston hallinto pystyy omalta osaltaan, poliittisten päätök-

sentekijöiden antamien resurssipuitteiden sisällä, jakamaan koulujen 
käyttöön riittävästi määrittelemänsä kelpoisuusehdot täyttäviä koulun-
käyntiavustajaresursseja? Näkökulmana riittävyyden arvioinnissa on se, 
että koulunkäyntiavustajat pystyvät hoitamaan heille annetut tehtävät si-
ten, että toiminta tukee riittävästi opetuksellisia, kasvatuksellisia, hoidol-
lisia ja kuntoutuksellisia tavoitteita. 

2. Miten opetusviraston hallinto pitää yllä koulunkäyntiavustajien tehtävä-
pätevyyttä siten, että toiminta tukee riittävästi opetuksellisia, kasvatuksel-
lisia, hoidollisia ja kuntoutuksellisia tavoitteita? 
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Palvelun laadun mittarit on perusteltua muodostaa käyttäjille ja intressitahoil-
le näkyvistä ja keskeisistä tekijöistä niiden esittämien vaateiden pohjalta sovit-
tamalla vaateet yhteen. 

Edellytyksenä sille, että eri intressitahot voivat ylipäätään asettaa vaateita ja 
arvioida opetusviraston hallinnon työosuutta (osapalvelua), on hallinnon työ-
osuuden (osapalvelun) tekeminen läpinäkyväksi kussakin palvelussa erikseen, ts. 
sen määritteleminen ja siitä tiedottaminen, minkä työosuuden opetusviraston 
hallinto tekee työssä. Tämä luonnollisesti paitsi selkiyttää työnjakoa myös vai-
kuttaa eri tahojen odotuksiin osapalvelulta. 

Asiointiprosessin merkitys em. palvelujen saamisessa koulujen käyttöön lie-
nee vähäinen suhteessa itse palvelujen, resurssien jakamisen ja ammattipätevyy-
den ylläpidon merkitykseen.  Asiointiprosessin laatuun voivat liittyä sellaiset 
asioinnissa keskeiset ominaisuudet kuin esim. henkilökunnan tavoitettavuus, 
asioiden käsittelyn nopeus tai sovitussa käsittelyajassa pysyminen. Asiointipro-
sessin laatutekijät määräytyvät samalla tavalla kuin ”substanssipalvelun” laatute-
kijätkin asiakkaille näkyvistä tekijöistä palvelussa, tässä tapauksessa siis asioin-
tiprosessissa. Asiointiprosessissa on syytä erottaa toisistaan seuraavat vaiheet: 
aika ennen aktiivista asiointia, aktiivinen asiointiaika ja aika aktiivisen asioinnin 
jälkeen. Käytännössä näistäkin ominaisuuksista voidaan valita laatumittareiksi 
vain palvelun käyttäjien kannalta keskeiset ominaisuudet, koska muuten mittarei-
ta olisi liian paljon. 

Siitä, millaisia vaateita eri intressiryhmät asettavat opetusviraston hallinnon 
tuottamalle osapalvelulle ja siihen liittyvälle asiointiprosessille koulunkäyn-
tiavustajien työn ohjauksessa ja tuessa, saisi tietoa vain kartoittamalla käytännös-
sä eri intressitahojen vaateet osapalvelulle. Tässä tutkimuksessa (esim. luvussa 5) 
esitetyt eri intressitahojen näkökulmat palvelun laatuun ovat kirjallisuuden poh-
jalta koottuja hypoteeseja, joiden empiirinen todentaminen ei kuulu tämän tutki-
muksen tehtäviin. Oletettavaa kuitenkin on, että vaateet eri intressitahoilla vaih-
televat melko paljon. Painoarvon antaminen eri intressitahojen vaateille ja vaa-
teiden yhteensovittaminen siten, että voidaan muodostaa palvelun laadulle mitta-
rit, ei todennäköisesti ole tästä syystä ongelmatonta. 

Eri intressitahojen osuus varsinaisessa arvioinnissa (kokemusten suhde mitta-
reihin) on esitetty luvun 9.1. taulukossa 6. Edellytyksiä arvioida palvelua koke-
muspohjaisesti on vain koulun johdolla ja asiakasrajapinnassa työskentelevällä 
henkilöstöllä Arviointitiedon tulkitsijana professionaalisesta näkökulmasta voi-
vat olla opetusviraston hallinnon johto sekä koulunkäyntiavustajien työtä ohjaa-
va asiantuntijahenkilöstö. Opetuslautakunnalla voi olla kiinnostusta varsinkin 
tilivelvollisuustarkoituksessa tehtyjen arviointien tuloksiin samoin kuin kansalai-
silla. Muut intressiryhmät hyötyvät arviointitiedosta, olipa arviointi tehty tilivel-
vollisuus- tai kehittämistarkoituksessa. 
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10. Johtopäätökset 

10.1 Keskeiset tutkimustulokset  

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmat olivat seuraavat: 
 
1) Millä tavalla julkisissa organisaatioissa on perusteltua arvioida palveluja 

tuottavia ylempien organisaatioportaiden toimintaa laadukkaiden palvelu-
jen tuottamisessa? 

2) Millä tavalla tämän mukaisesti on perusteltua arvioida opetusviraston 
hallinnon harjoittamaa koulunkäyntiavustajien työn ohjausta ja tukea? 

Tutkimuksessa osoitettiin, että se, miten palvelun laatua arvioidaan, määräy-
tyy julkisen hallinnon toimintaympäristöön sovelletuista palvelun ja laadun kä-
sitteistä käsin. Sekä palvelun että erityisesti laadun käsitteestä on olemassa hyvin 
paljon toisistaan poikkeavia määritelmiä. Julkinen hallinto toimintaympäristönä 
puolestaan luo käsitteiden soveltamiselle omat reunaehtonsa. 

Julkisessa hallinnossa erityisesti toiminnan yhteisölähtöisyys – pikemminkin 
kuin yksilön huomioiva asiakaslähtöisyys – määrittää laadun käsitettä. Julkisen 
hallinnon palvelut on suunniteltu suurelle yleisölle sopiviksi eivätkä niinkään 
yksittäisen palvelunkäyttäjän tarpeisiin, joskin nk. hyvinvointipalveluissa, kuten 
opetustoimessa, sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa, yksilölliseen joustoon on 
kuitenkin enemmän mahdollisuuksia kuin esim. veronkannossa tai poliisin toi-
minnassa. Suuren yleisön näkemysten on edustuksellisessa demokratiassa ajatel-
tu ohjautuvan poliittisten päätöksentekijöiden kautta yhtäältä lainsäädäntöön ja 
toisaalta palveluja koskeviin kunnallisiin päätöksiin. 

Julkisissa organisaatioissa eräs keskeinen intressitaho palvelun laadulle ovat 
poliittiset päätöksentekijät, kunnan toiminnassa erityisesti kunnalliset luottamus-
henkilöt, koska lainsäännössä ei useinkaan määritellä kovin tarkasti sitä, miten 
palvelut tosiasiallisesti tuotetaan. Lainsäädännössä tuodaan usein esiin vain se, 
mitä palvelut ovat ja mille kohderyhmille ne on tarkoitettu, mutta jätetään avoi-
meksi se, miten palvelu käytännössä tuotetaan. Lainsäädäntö antaa siis toimin-
nalle oikeutuksen ja väljät reunaehdot, mutta jättää toteuttamisen pitkälti julkis-
ten organisaatioiden omaan harkintaan. 

Kunnallisetkaan päätöksentekijät eivät kuitenkaan usein määritä kovin tar-
kasti palvelujen sisältöä asettamalla tavoitteita palveluille. Usein palvelujen ta-
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voitteita ei aseteta palvelujen käyttäjien näkökulmasta vaan esim. määrittelemäl-
lä resursseja, toimintaa tai suoritteita. Palvelun käyttäjää ei kuitenkaan itse asias-
sa useinkaan kiinnosta mikään em. näkökulmista, vaan häntä kiinnostaa se, mil-
laisen palvelun hän saa. Tämän vuoksi palvelun laatua koskevat tavoitteet on 
perusteltua asettaa nimenomaan palvelun käyttäjän, ei palvelun tuottajan, näkö-
kulmasta. Kansalaisen näkökulma palveluihin voi puolestaan olla toinen kuin 
palvelun käyttäjän. Kansalaisnäkökulma liittyy yhteisönäkökulmaan, kuten vaik-
kapa yhteisön tehokkaaseen, luontoystävälliseen tai taloudelliseen toimimiseen, 
kun taas palvelun käyttäjänäkökulma on usein hyvin egoistinen ”millaista palve-
lua juuri minä saan” -näkökulma. 

Tavoitteiden puuttuminen ja niiden epämääräisyys aiheuttaa suuria ongelmia 
ja vaikeuttaa arviointia. Tämä tilanne edistää myös virkamiesvaltaa: palvelun 
tuottaja ratkaisee usein itse kysymykseen ”miten” liittyvät ongelmat. Virkamies-
valta olisi suuri myös siinä tapauksessa, että poliittiset päätöksentekijät määritte-
lisivät tarkemmin palvelun laadun, koska virkamiehet olisivat silloinkin valmis-
telijoina. Koska virkamiesvalta on suuri, on perusteltua ajatella, että virkamies-
ten tulee hankkia itse aktiivisesti tietoa palvelujen välittömien ja välillisten käyt-
täjien odotuksista. 

Sekä lainsäädännössä ilmaistujen että poliittisten päätöksentekijöiden asetta-
mien tavoitteiden puuttuminen tai niiden kohdistuminen resursseihin, toimintaan 
tai suoritteisiin on arvioinnin kannalta katsottuna suuri ongelma.  Jos palvelun 
laadulle olisi olemassa selkeät tavoitteet, luonnollinen valinta olisi tavoiteperus-
tainen arviointi, koska arvioinnissa on yleensä kyse arvioitavan kohteen vertaa-
misesta nimenomaan poliittisten päätöksentekijöiden asettamiin tavoitteisiin. 
Tämäkin on arvovalinta, ja tämä arvovalinta voidaan ilmaista seuraavasti: Jos 
halutaan painottaa sitä, että julkisten organisaatioiden palvelutuotannon tulee 
ohjautua poliittisten päätöksentekijöiden asettamien tavoitteiden perusteella 
edustuksellisen demokratian mukaisesti, arvioinnissa on tarpeen verrata toimin-
taa asetettuihin tavoitteisiin. Jos ja kun tavoitteet useinkin puuttuvat, tavoitepe-
rusteinen arviointi ei voi tulla useinkaan kyseeseen ainakaan ainoana arvioinnin 
lähestymistapana. 

Moniportaiset organisaatiot tuovat palvelutoiminnalle vielä omat piirteensä. 
Moniportaiset organisaatiot ovat yleisiä julkisessa hallinnossa: esim. valtionhal-
linnon organisaatiot on saatettu järjestää hierarkkisesti siten, että toimintaa ohja-
taan keskushallinnosta ja sen alaisesta väliasteen hallinnosta, mutta palvelu to-
teutetaan varsinaisesti paikallishallinnossa. Suurissa kunnallisissa organisaatiois-
sa, kuten Helsingin kaupungin opetusvirastossa, taas tarvitaan suorittavaa tasoa, 
lähinnä kouluja ja oppilaitoksia, ohjaamaan ja tukemaan erityistä hallinnollista 
tasoa, opetusviraston hallintoa. Mikäli lainsäätäjä ja kunnalliset poliittiset pää-
töksentekijät yleensä asettavat palvelun laatua koskevia tavoitteita, tavoitteet 
asetetaan palvelun lopputulokselle, ei moniportaisen organisaation eri tasoille. 
Moniportaisissa organisaatioissa onkin tarpeen määritellä ja sopia organisaa-
tiotasojen kesken työnjaosta kunkin palvelun tuottamisessa. Moniportaisten or-
ganisaatioiden ylemmällä tai ylemmillä organisaatiotasoilla on kahdenlaisia pal-
velujen käyttäjiä: alemmat organisaatiotasot nk. sisäisten palvelujen käyttäjinä 
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sekä ne henkilöt tai tahot, jotka ovat palvelujen lopullisia käyttäjiä. Moniportai-
sessa organisaatiossa on suurena vaarana, että erityisesti suorittavaa organisaatio-
tasoa ylemmät organisaatiotasot etääntyvät palvelujen käyttäjistä ja alkavat elää 
omaa elämäänsä. Tällaisten organisaatiotasojen on tarpeen hankkia itse aktiivi-
sesti tietoa sekä välittömien että välillisten palvelujen käyttäjien näkemyksistä, 
koska niiltä puuttuvat usein suorat kontaktit palvelujen käyttäjiin. Moniportaises-
sa julkisessa organisaatiossa alempi, usein nk. suorittava organisaatiotaso on eräs 
intressitaho sen suhteen, miten ylempi organisaatiotaso hoitaa oman työosuuten-
sa palveluketjussa 

Julkisessa hallinnossa on siten palvelun laadulle monia intressitahoja. Palve-
lujen käyttäjien lisäksi keskeisiä intressitahoja ovat poliittiset päätöksentekijät ja 
kansalaiset, palvelua tuottavan organisaation johto sekä palvelua tuottava henki-
löstö ja moniportaisissa organisaatioissa vielä organisaation eri tasot. Kaikilla 
näillä tahoilla on omat, toisistaan ainakin osin poikkeavat odotukset ja näkemyk-
set siitä, millaista palvelun tulee olla laadultaan. 

Tutkimuksessa on päädytty sellaiseen julkisen hallinnon tuottaman palvelun 
laadun määritelmään, jossa palvelun ja siihen liittyvän asiointiprosessin laadun 
tulee kaikkien ominaisuuksiensa suhteen täyttää palvelun käyttäjien ja eri intres-
sitahojen yhteensovitetut vaateet.  Se, että palvelun ja siihen liittyvän asiointipro-
sessin laadun tulee täyttää palvelun käyttäjien ja eri intressitahojen yhteensovite-
tut vaateet, vaikuttaa siten, että palvelua ja asiointiprosessia tarkastellaan koko-
naisuutena, lähinnä palvelun käyttäjille näkyvien ja käytännön syistä keskeisten 
ominaisuuksien suhteen. On tärkeää, että varsinaisen palvelun lisäksi palvelun 
laadun arvioinnissa ja kehittämisessä otetaan huomioon myös palveluun liittyvä 
asiointiprosessi. Tämä ei ole ollut lainkaan itsestään selvä asia palvelun laadun 
kehittämisessä ja arvioimisessa. Palvelun laadun käsitteen ulkopuolelle on jätetty 
tutkimuksessa sellaiset käsitteet kuin esim. taloudellisuus ja tehokkuus, joissa on 
kyse palvelun tuottajan sisäisestä toiminnan organisoinnista. Tutkimuksessa on 
perusteltu myös sitä valintaa, että laadun määritelmässä on perustellumpaa puhua 
ilmaistuihin vaateisiin kuin tarpeisiin vastaamisesta. 

Eri intressitahot eivät usein ole suinkaan yksimielisiä keskenään siitä, mitä ne 
odottavat palvelun laadulta, vaan niillä on usein laatuun erilaiset näkökulmat. Eri 
intressitahojen näkökulmat ja vaateet palvelun laadulle määräytyvät niiden suh-
teesta palveluun samoin kuin niiden asema ja tehtävät arvioinnissa ja arviointi-
tiedon hyväksikäytössä. Moniportaisissa organisaatioissa keskeisin intressitaho 
ylemmän organisaatiotason tuottamalle palvelu on alempi organisaatiotaso, joka 
on ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun välitön palvelun käyttäjä. Kun 
on kyse laadun arvioinnista, palvelun käyttäjien näkemyksille on perusteltua 
lähtökohtaisesti antaa arvioinnissa suuri painoarvo. Se, minkä tahojen näkemyk-
siä arvioinnissa painotetaan, on aina arvokannanotto. Arvokannanottoja sisältyy 
myös siihen, minkä ryhmien näkemyksiä otetaan huomioon ja millä painoarvolla 
niitä huomioidaan eri intressitahojen sisällä, koska intressitahot, esim. palvelun 
käyttäjät, eivät välttämättä ole yhtenäinen ryhmä, jolla olisi yksi yhteinen näke-
mys palvelun laadusta. 
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Alemman organisaatiotason näkökulmasta katsottuna ei ole riittävää arvioida 
moniportaisissa organisaatioissa ylemmän organisaatiotason toimintaa esim. laa-
tupalkintokriteereiden avulla. Toiminnan onnistuneisuudessa on erityisesti 
alemman organisaatiotason kannalta katsottuna oleellista, onko ylempi organi-
saatiotaso itse onnistunut omalla työosuudellaan (osapalvelullaan) tukemaan eri 
palveluissa palveluketjussa alemman organisaatiotason viime kädessä palvelujen 
loppukäyttäjille tuottamaa palvelua. Arvioinnissa tulisi olla pääpaino ylemmän 
organisaatiotason tuottamien osapalvelujen laadukkuudella, ja arvioinnin tulisi 
tapahtua palveluittain. Alempaa organisaatiotasoa tuskin kiinnostaa kovin paljon 
se, että ylempi organisaatiotaso on esim. laatupalkintokriteereiden mukaisesti 
hyvin johdettu tai että siellä hoidetaan hyvin henkilöstöasiat. Nämä asiat ovat 
Christian Grönroosin (2001, 406–407) ilmaisua käyttäen alemman organisaatio-
tason näkyvyysrajan ulkopuolella, eikä sillä ole siten edes mahdollisuutta arvioi-
da näitä asioita. Sitä kiinnostaa lähinnä, tukeeko ylempi organisaatiotaso sitä 
yksittäisten palvelujen tuottamisessa riittävän hyvin vai ei. Se, mikä on milloin-
kin riittävän hyvin, puolestaan edellyttää sitä, että palvelukohtaisesti määritellään 
ylemmän ja alemman organisaatiotason työosuus (osapalvelu) palveluketjussa. 

Julkisiin organisaatioihin laatukulttuuria aiemmin juurtunut tulosohjauskult-
tuuri lähtee kuitenkin arvioinnissa liikkeelle siitä, että ylempi organisaatio tai 
ylempi organisaatiotaso arvioi alempia organisaatiotasoja eikä päinvastoin. Laa-
tukulttuuri kääntää kuitenkin tämän arviointiketjun ylösalaisin; palveluketjuajat-
telussa alempi organisaatiotaso antaa ylemmälle organisaatiotasolle palautetta 
siitä, miten se on omalta osaltaan tukenut alemman työtä lisäarvon tuottamisessa 
palvelujen lopullisille käyttäjille. 

Sellainen arvioinnin lähestymistapa, jossa toimintaa arvioidaan monen eri in-
tressitahon omasta näkökulmasta, on monitahoarviointi tai sidosryhmäarviointi.  
Arvioinnin lähestymistavan valinta määräytyy aina arvioinnin käyttötarkoituk-
sesta, joka puolestaan liittyy siihen, kuka tai mikä taho tarvitsee arviointitietoja. 
Käyttötarkoituksia voivat olla esim. kehittämistyötä varten tehtävä arviointi ja 
tilivelvollisuusarviointi mutta myös tiedon itsensä vuoksi tehtävä arviointi. Mo-
nitahoarviointi tai sidosryhmäarviointi sopii niissä tilanteissa, joissa julkisten 
palvelujen laadulle asetetut tavoitteet ovat puutteellisia, sekä tilivelvollisuusmie-
lessä että kehittämistarkoituksessa tehtäviin arviointeihin – joskin tilivelvolli-
suusarvioinnin vuoksi tehtävän arvioinnin luonnollisin valinta olisi tavoiteperus-
teinen arviointi, jos palvelulle olisi olemassa selkeät tavoitteet. 

Vaikka tutkimuksessa arviointi määriteltiin siten, että siinä on kyse jälkikä-
teisestä toiminnan vertaamisesta valittuihin arvoperusteisiin eikä ennakollisesta 
toiminnan ja sen kriteereiden suunnittelusta, on tutkimuksessa päädytty näke-
mykseen, jonka mukaan palvelut on varsinkin ylemmän organisaatiotason toi-
minnan suhteen syytä suunnitella moniportaisissa organisaatioissa etukäteen. 
Näin siksi, että jälkikäteinen esim. monitahoarvioinnin kaltainen arviointi saattaa 
olla henkilöstöstä turhauttavaa, koska hyvällä ennakollisella suunnittelulla mah-
dollisia ongelmia olisi voitu välttää. 

Case-esimerkki, koulunkäyntiavustajien toiminta Helsingin kouluissa, osoitti 
selvästi sen, että poliittisten päätöksentekijöiden asettamat tavoitteet ovat todel-



 
156 
 
 

lakin puutteellisia. Lainsäädännössä oli lähinnä todettu, missä tapauksissa kou-
luissa on tarjottava koulunkäyntiavustajien palveluja. Lainsäädännöstä ei siten 
löytynyt koulunkäyntiavustajien työlle juurikaan tavoitteita, jotka olisi asetettu 
palvelujen käyttäjien, so. oppilaiden, heidän vanhempiensa ja yhteiskunnan nä-
kökulmasta. Opetuslautakunta oli sitonut koulunkäyntiavustajien työn opetuksel-
lisiin, kasvatuksellisiin, hoidollisiin ja kuntoutuksellisiin tavoitteisiin. Nämä oli-
vatkin koulunkäyntiavustajien työn ainoat määritellyt tavoitteet, joita vasten hei-
dän työtään voidaan arvioida. Opetusviraston hallinnon koulunkäyntiavustajien 
työlle tarkoitettua ohjausta ja tukea on siten perusteltua arvioida sen perusteella, 
miten tämä tuki ja ohjaus tuottavat lisäarvoa sille, että koulunkäyntiavustajat 
edistävät työssään opetuksellisia, kasvatuksellisia, hoidollisia ja kuntoutukselli-
sia tavoitteita. Opetusviraston hallinto oli tähdännyt hyvään laatuun lähinnä mää-
rittelemällä koulunkäyntiavustajien kelpoisuusehtoja ja tehtäviä, tarjoamalla kou-
luille koulunkäyntiavustajien resurssit sekä järjestämällä koulunkäyntiavustajille 
koulutusta heille määriteltyjen tehtävien suorittamisessa. Opetusviraston hallin-
non työtä onkin perusteltua tarkastella yhtäältä siitä näkökulmasta, miten sen 
toiminta tukee koulunkäyntiavustajille määriteltyjen tehtävien hoitamista, ja toi-
saalta siitä näkökulmasta, miten tämä tukee opetuksellisten, kasvatuksellisten, 
kuntoutuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden saavuttamista. 

Se, että ylemmän organisaatiotason osuutta palvelussa voidaan ylipäätään ar-
vioida, edellyttää sitä, että ylemmän organisaatiotason työosuus on määritelty 
riittävän selkeästi omaksi kokonaisuudekseen. Tämä osapalvelu on siten tehtävä 
läpinäkyväksi kaikille niille tahoille, jotka osallistuvat arviointiin. Palvelut 
yleensäkin on tarpeen kuvata siksi, että toisin kuin tuotteet, niitä ei voida havaita 
ennen palvelutapahtumaa. Tämän vuoksi palvelun käyttäjien odotukset saattavat 
olla yli- tai alimitoitettuja. Osin tämän vuoksi Suomenkin julkiseen hallintoon 
ryhdyttiin juurruttamaan 1990-luvun puolivälistä alkaen palvelusitoumusmenet-
telyä, jossa palvelu kuvataan, ja antamaan palvelujen tasosta laatulupauksia. 

10.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran (2000, 213–215) mu-
kaan kaikissa tutkimuksissa on tarpeen tarkastella ainakin tutkimuksen luotetta-
vuutta eli reliaabeliutta. Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan mittaustulos-
ten tai tulosten yleensäkin toistettavuutta. Myös tutkimuksen pätevyyttä eli vali-
diutta on heidän mukaansa kaikissa tutkimuksissa syytä tarkastella. Pätevyydellä 
tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä oli 
tarkoitus mitata. 

Michael Quinn Patton (2002, 91–96) puolestaan toteaa, että myös laadullista 
tutkimusta tekevät tutkijat saattavat olla totuuskäsityksessään realismisuuntautu-
neita. Tällöin tutkija saattaa huolehtia mm. validiteetista, reliabiliteetista ja ob-
jektiivisuudesta sekä omista arvioistaan ja ennakkokäsityksistään ja niiden vai-
kutuksesta tuloksiin. Kyseessä on Pattonin mukaan korrespondenssiteorian mu-
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kainen totuus, ja menetelmien tulee edistää tämän todellisen maailman hahmot-
tamista. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukaisinta arvioinnin lähestymistapaa 
koskeva valinta johdetaan julkisen hallinnon toimintaympäristöön sovelletuista 
palvelun ja laadun ominaisuuksista. Tämän vuoksi em. realismisuuntautuneen 
tutkijan ”huolenaiheet” ovat myös tässä tutkimuksessa oleellisia. Todettakoon, 
että Patton (2002, esim. 541–556) on esittänyt myös muita tutkimuksen laadun ja 
luotettavuuden kriteereitä. 

Seuraavassa esityksessä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta yhtäältä tut-
kimustulosten toistettavuuteen ja toisaalta tutkimuksen objektiivisuuden (neut-
raalisuuden) kannalta. Tutkimustulosten toistettavuuden osalta avainkysymys on, 
voisivatko muut tutkijat päätyä samanlaisessa tutkimusasetelmassa samanlaiseen 
lopputulokseen. Tutkimustulosten objektiivisuuden tai neutraalisuuden osalta 
keskeinen kysymys on, mikä on tutkijan oma suhde tutkittuun ilmiöön. Tutki-
muksen pätevyyden arviointi sen perusteella, mittaavatko mittarit tai tutkimus-
menetelmä juuri sitä, mitä oli tarkoitus mitata, ei tutkijan mielestä ole tämän tut-
kimuksen kannalta mielekäs, koska tutkimuksen tarkoituksena oli juuri muodos-
taa arviointikehikko eikä mitata tai arvioida toimintaa. Sen sijaan tutkimuksen 
pätevyyttä voidaan arvioida kysymällä, onko tapa, jolla arviointikehikko muo-
dostettiin luvussa 4 esitetyllä tavalla johtamalla tietyistä premisseistä tarkoituk-
senmukaisin arviointikehikko, pätevä, vai voitaisiinko käyttää toisenlaisia tapoja 
muodostaa arviointikehikko. 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuteen tutkimustulosten toistetta-
vuuden kannalta katsottuna vaikuttaa oleellisesti tutkimuksen erääksi menetel-
mäksi valittu deduktiivinen päättely. Tutkija on todennut luvussa 4, että tämä 
vaihe on tutkimuksen kannalta kriittisin vaihe. Tutkimuksen asetelmasta, jossa 
julkisten organisaatioiden erityispiirteiden hahmottaminen ja erityispiirteiden 
perusteella valittu palvelujen laadun määritelmä ratkaisevat sen, mikä arvioinnin 
lähestymistapa on perustelluin valinta, voidaan helposti havaita, että näiden kä-
sitteiden määrittely ja käsitevalintojen perustelu ovat tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta avainasemassa. Johtopäätöksen ”totuus” edellyttää sitä, että premissit 
ovat tosia. Tämän vuoksi julkisten organisaatioiden erityispiirteiden hahmotta-
minen samoin kuin palvelun ja laadun käsitteiden määrittely julkisen hallinnon 
toimintaympäristössä ovat tutkimuksen kannalta kriittisimpiä työvaiheita. Tutkija 
on todennut luvussa 4, että jos palvelun laadun määritelmässä nostettaisiin esiin 
jotkin toiset piirteet kuin tutkimuksessa valitut piirteet, voitaisiin päätyä koko-
naan toisenlaiseen arvioinnin lähestymistapaan. Tutkija on todennut näiden piir-
teiden valintojen olevan viime kädessä arvovalintoja, joskin tutkija on pyrkinyt 
perustelemaan näiden piirteiden esiin nostamista reaalimaailman ominaisuuksiin 
viitaten korrespondenssiteorian mukaisesti. Arvovalintaongelmaa on pyritty vä-
hentämään viittaamalla muihin kirjoittajiin, jotka ovat nähneet julkisen hallinnon 
toiminnassa vastaavanlaisia piirteitä. Näin on koherenssiteorian mukaisesti pyrit-
ty osoittamaan, että piirteiden valinta on yhteensopiva monien muidenkin tutki-
joiden näkemysten kanssa. On kuitenkin tarpeen huomata, että käsitteiden omi-
naisuuksiin kuuluu, että käsitteet yleensäkin ottavat haltuun todellisuudesta vain 
osia. 
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Tutkimuksen pätevyys liittyy myös kysymykseen valituista menetelmistä, 
mutta toisesta näkökulmasta. Pätevyyden kannalta voidaan kysyä, olisiko tutki-
jalla ollut muunlaisia mahdollisuuksia muodostaa arviointikehikko kuin tehdä se 
käsiteanalyysin, deduktiivisen päättelyn ja päätöksentekometodologisen tutki-
musotteen avulla premisseistä käsin. Tutkija katsoo, että menetelmien valinta 
riippuu aina tutkittavasta kohteesta. Tutkittavan kohteen luonne määrää valitta-
van menetelmän. Arviointikehikko on luonteeltaan teoreettinen malli, joka muo-
dostetaan tietyistä peruskäsitteistä deduktiivisella päättelyllä. Se, että arviointi-
kehikko on johdettu tutkimuksessa perustellusta julkisen organisaation tuottami-
en palvelujen laadun määritelmästä, on tutkijan kannanotto siihen, että julkisen 
hallinnon toimintaympäristöön sovelletuilla palvelun ja laadun käsitteillä on ar-
viointikehikon muodostamista määrittävät ominaisuudet. Arviointikehikko on 
tutkijan mielestä johdettava näistä ominaisuuksista. Tutkimuksen luvussa 4 on 
esitetty vaihtoehtoinen tapa muodostaa malli ja tarkasteltu tapaa muodostaa tut-
kimustehtävässä määritellynlainen yleinen arviointikehikko tällä vaihtoehtoisella 
tavalla. 

Mallien todentaminen yleensä empiirisesti on vaikeaa, paitsi siksi, että käsit-
teet ovat arvosidonnaisia ja ottavat haltuun vain todellisuuden osia, myös siksi, 
että mallit yleensäkin kuvaavat kohdettaan vajavaisemmin kuin teoriat. Voitai-
siin ajatella, että mallin onnistuneisuutta pyrittäisiin todentamaan esim. asiantun-
tijahaastatteluilla. Tällöin voitaisiin kysyä haastateltavien käsitystä julkisen hal-
linnon toimintaympäristöön sovelletun palvelun laadun määrittelyn onnistunei-
suudesta tutkimuksessa. Tällöin siis haettaisiin haastateltavien vahvistusta kirjal-
lisuudessa esitetyille, julkisen hallinnon toimintaympäristöön sovelletuille palve-
lun laadun määrittelyille ja verrattaisiin haastateltavien näkemyksiä tutkijan pe-
rustelemaan valintaan tutkimuksessaan. Tutkijan käsityksen mukaan tämä ei toisi 
oleellisesti uutta tietoa tutkijan valintojen perusteeksi, koska tutkija on tutkimuk-
sessaan pyrkinyt kokoamaan kirjallisuudessa yleisesti esitettyjä näkemyksiä em. 
käsitteistä. Voitaisiin myös ajatella, että arviointikehikon muodostamiseen liitty-
vä perusvalinta, monitahoarvioinnin omaksuminen palvelun laadun arvioinnissa 
tietyissä julkisen organisaation toiminnalle tyypillisissä tapauksissa, olisi tarpeen 
vahvistaa asiantuntijahaastatteluin. Tutkijan käsityksen mukaan tämäkään työ-
vaihe ei lisäisi oleellisesti tutkimuksen luotettavuutta, koska monitahoarvioinnin 
valinta perustuu juuri julkisen hallinnon toimintaympäristöön sovelletun palve-
lun laadun käsitteen ominaisuuksiin. Tutkimusprosessin kriittisin vaihde tutki-
muksen luotettavuuden kannalta on siis niiden peruskäsitteiden määrittely, joiden 
pohjalta päätelmät arviointikehikosta tehdään. 

Mallin todentaminen esim. asiantuntijahaastatteluin voi olla toisella tavalla 
muodostettujen mallien osalta perusteltua ja luontevampaa. Esimerkiksi Pirkko 
Turjanmaan (2005) tutkimuksessa kyse on tutkijan näkemyksen mukaan etu-
päässä mallin rakentamisesta induktion ja konstruktivistisen tutkimusotteen avul-
la ja käsillä olevassa tutkimuksessa mallin rakentamisesta käsiteanalyysin, de-
duktiivisen päättelyn avulla ja päätöksentekometodologisen tutkimusotteen avul-
la. Tutkijan käsityksen mukaan induktiivisesti tapaustutkimusten pohjalta muo-
dostettua mallia onkin tarpeen vahvistaa tiedollisesti tutkimuksen luotettavuuden 
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lisäämiseksi. Näin siksi, että induktiossa johtopäätös ei, toisin kuin deduktiossa, 
sisälly eksplisiittisesti tai implisiittisesti premisseihin. Induktiivisessa päättelyssä 
johtopäätös antaa premisseihin sisältymätöntä informaatiota siitä todellisuuden 
osasta, josta premissit puhuvat (Niiniluoto 1983, 30–32). Deduktiivisesti muo-
dostetun mallin tiedollinen vahvistaminen on puolestaan lähtökohtaisesti ongel-
mallisempaa, koska premissit muodostetaan kirjallisuuden pohjalta käsiteanalyy-
sin avulla. Tässä tutkimuksessa kirjallisuudessa esitettyjen premissien pohjana 
olevan tiedon ajatellaan edustavan ko. asiaa koskevaa tieteellistä keskustelua 
melko kattavasti. 

Mallin toimivuutta ja onnistuneisuutta on vaikea todentaa myöskään kokei-
lemalla käytännössä, miten palvelun laatu paranisi, jos palvelu suunniteltaisiin 
siten, että siinä olisi otettu huomioon keskeisten intressitahojen yhteensovitetut 
vaateet. Tällainen vertailu edellyttäisi sitä, että olisi käytettävissä tietoa eri in-
tressitahojen kokemuksista palvelun laadusta ennen uudenlaisen palvelun suun-
nittelutavan käyttöönottoa samoin kuin kokemustietoa siitä, miten uudella tavalla 
suunniteltu palvelu käytännössä vastaa eri intressitahojen vaateita. Tällainen tut-
kimus on miltei mahdoton toteuttaa käytännössä, koska tutkimusasetelma edel-
lyttäisi, että palvelun laatua olisi arvioitu molemmissa vaiheissa samoilla mitta-
reilla ja että palvelun tuottamisessa olisi toimittu molemmissa tilanteissa vastaa-
vanlaisella tavalla. Palvelun suunnittelun laatu on siten tarpeen erottaa palvelun 
toteutuksen laadusta. Luotettavaa kuvaa siitä, miten palvelu olisi tarkoituksen-
mukaista suunnitella tutkimuksessa esitetyllä tavalla, ei siten ole käytännössä 
mahdollista saada. 

Tutkimustulosten objektiivisuuden tai neutraalisuuden kannalta katsottuna 
keskeinen kysymys on tutkijan itsensä suhde tutkittavaan kohteeseen. Tutkija on 
työskennellyt vuodesta 2001 alkaen Helsingin kaupungin opetusviraston hallin-
non laatupäällikkönä. Tässä työssään tutkijalla on ollut itsellään mahdollisuus 
vaikuttaa keskeisiin laadun kehittämistä koskeviin hankkeisiin, kuten palautejär-
jestelmien luomiseen sekä toimintaprosessien kuvaamiseen. Tarkastellessaan 
moniportaisen julkisen organisaation tuottaman palvelun laadun arvioinnin ke-
hikkoa yleisellä tasolla tutkijalla on ollut kaikki edellytykset suhtautua tutkitta-
van kohteeseen neutraalisuuden edellyttämällä viileydellä, koska hän on voinut 
tarkastella tutkimuksen kohdetta jokseenkin etäisesti. 

Viileys väheni tutkimuksen case-osuutta kirjoitettaessa. Tällöin tutkija joutui 
useasti kysymään itseltään, miksi hän ei itse ole toiminut jo aikaisemmin nyt 
tutkimuksen kirjoittamisen kuluessa hyväksi havaitsemallaan tavalla. Tutkija on 
itse esim. vastannut opetusviraston hallinnossa vuosittain tehtävän palvelu-
kyselyn suunnittelusta ja olisi siis voinut ottaa opetusviraston hallinnon koulun-
käyntiavustajien tuen ja ohjauksen arvioinnin asiakseen. Tutkija olisi itse voinut 
selkeyttää koulunkäyntiavustajien työn palveluketjua opetusviraston hallinnon 
tuottaman ”osapalvelun” osalta jne. Tutkijan suhde tutkimuksen caseen ei ole 
siten ollut lähtökohtaisesti neutraalisuuden edellyttämä etäinen suhde vaan hy-
vinkin läheinen, mikä on tehnyt casea koskevan osuuden kirjoittamisen tutkijalle 
osin kiusalliseksi. Tutkimuksen tekemisen aikana tutkija on myös oppinut, miten 
hän itse olisi voinut toimia toisin. Tutkija ei ole kuitenkaan halunnut sekoittaa 
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toisiinsa tutkijan ja toimijan rooleja ja on tämän vuoksi itse pidättäytynyt vaikut-
tamasta tutkimuksen case-aineistona olevaan kohteeseen. 

10.3 Tutkimustulosten yleistettävyys 

Tutkimuksen keskeinen tulos on arviointikehikko moniportaisten julkisten orga-
nisaatioiden ylempien organisaatiotasojen työosuuden (osapalvelun) arviointiin. 
Koko tutkimus siis tähtää tulosten yleistettävyyteen. Kuten luvussa 4 todettiin, 
tämä tutkimus voidaan luokitella soveltavan tutkimuksen kategoriaan kuuluvak-
si. Soveltavalla tutkimukselle on Michael Quinn Pattonin (2002, 213–227) mu-
kaan ominaista tulosten yleistettävyys rajatussa kontekstissa. On selvää, että jos 
julkisen hallinnon erityispiirteet muuttuvat esim. siten, että julkisille organisaati-
oille ja myös moniportaisen organisaation eri organisaatiotasoille on olemassa 
palvelujen laatua koskevat, selvät poliittisten päätöksentekijöiden asettamat ta-
voitteet, myös arviointikehikko voi muuttua. Sama koskee myös esim. palvelun 
ja laadun käsitteiden määrittelyä: jos nämä käsitteet määritellään toisella tavalla, 
myös arviointikehikko voi muuttua. Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle ajatuk-
sesta, että julkisen hallinnon toimintaympäristöön sovelletut palvelun ja laadun 
käsitteet määrittävät arviointitapaa. Tämä seikka ei tullut kuitenkaan todennetuk-
si tässä tutkimuksessa, koska se olisi edellyttänyt vertailutietoa siitä, miten arvi-
ointikehikko muodostettaisiin, jos olisi päädytty toisenlaisiin julkisen hallinnon 
toimintaympäristöön sovellettujen palvelun ja laadun käsitteisiin. Arviointike-
hikko pätee vain sillä edellytyksellä, että sen muodostamiseen vaikuttaneet kes-
keiset tekijät ovat samanlaiset kuin tutkimuksessa. Arviointikehikon muodosta-
miseen vaikuttaneet keskeiset tekijät on todettu alaluvussa 4.2 esiteltäessä tutki-
muksen premissit. 

Arviointikehikkoa voidaan soveltaa minkä tahansa ylemmän organisaatiota-
son toiminnan arviointiin tilanteessa, jossa ylempi organisaatiotaso ohjaa toimin-
taa palveluketjussa. Tällöin palvelun tuottaminen alkaa ylemmältä organisaatio-
tasolta ja jatkuu alemmalla organisaatiotasolla. Merkitystä ei ole sillä, kuuluvat-
ko ylempi ja alempi organisaatiotaso organisatorisesti samaan kokonaisuuteen, 
kuten Helsingin kaupungin opetusvirasto. Arviointikehikkoa voidaan soveltaa 
myös organisatorisesti erillisiin yksiköihin, kuten ministeriöihin ja niiden alaisiin 
virastoihin ja laitoksiin. Arviointikehikkoa voidaan soveltaa myös esim. hallin-
toyksikön toimintaan suhteessa muihin yksiköihin ja kehikon avulla voidaan 
arvioida, miten hallintoyksikkö tukee toiminnallaan muita yksiköitä esim. hallin-
nollisilla ohjeillaan ja resurssipäätöksillään – vaikka tällöin kyseessä ei olekaan 
välttämättä ylempi-alempi organisatorinen suhde. 

Arviointikehikkoa sovelletaan palvelukohtaisesti. Tutkimuksessa muodostet-
tu arviointikehikko eroaa esim. laatupalkintokriteereiden mukaisesta arviointike-
hikosta siten, että arvioinnin kohteena ovat vain palvelut, eivät (kuten laatupal-
kintokriteereiden mukaisessa arvioinnissa) palvelujen tuottamisen taustalla ole-
van tekijät, kuten johtaminen, strategiat ja henkilöstöasiat. Laatupalkintokriteere-
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jä voidaan kuitenkin käyttää paitsi koko organisaatiotason arvioimiseen myös 
yksittäisten toimintojen arviointiin. Tutkimuksessa muodostettu arviointikehikko 
on palvelukohtainen, ei koko organisaation toiminnan kattava arviointikehikko. 
Oleellista arviointikehikon soveltamisessa on se, että palvelun tuottamisen työ-
osuudet (osapalvelut) ylemmältä organisaatiotasolta alemmalle ulottuvalla akse-
lilla on määritelty. Eri intressitahojen vaateet palvelun laadulle on tarkoituksen-
mukaista kartoittaa etukäteen ja sovittaa yhteen palvelun laadun mittareiden 
muodostamiseksi. Tällöin palvelu suunnitellaan etukäteen ennen sen tuottamista 
laatuvaateiden mukaisesti. Palvelun laatua koskevien mittareiden muodostami-
nen jälkikäteen palvelua koskevien vaateiden pohjalta on toki sekin mahdollista. 
Palvelujen etukäteen tapahtuva suunnittelu, mikä moniportaisessa organisaatios-
sa merkitsee eri organisaatiotasojen työosuuksien määrittelyä, eri intressitahojen 
palvelua koskevien vaateiden yhteensovittamista mittareiksi ja palvelun tuotta-
miseen liittyvää muuta suunnittelua, on todennäköisesti kuitenkin palvelujen 
tuottajan kannalta mielekkäämpää kuin pelkkä jälkikäteinen palvelun laadun 
arviointi. Näin siksi, että jos palvelu on hyvin suunniteltu, voidaan todennäköi-
sesti estää monia tyytymättömyyden aiheita etukäteen. Toinen tapa, palvelun 
tuottaminen ilman huolellista suunnittelua, tuottaa mahdollisesti hyvän lopputu-
loksen yrityksen ja erehdyksen kautta, jos palvelun tuottaja ottaa virheistään 
opikseen. 

10.4 Jatkotutkimuksen aiheita 

Luonteva ja kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi luonnollisesti arviointikehi-
kon soveltaminen käytännössä esim. koulunkäyntiavustajien työn ohjaukseen ja 
tukemiseen. Kehikon soveltamisen yhteydessä saataisiin tietoa eri intressitahojen 
vaateista ylemmän organisaatiotason tuottaman palvelun laadulle. Samalla tuo-
tettaisiin tietoa siitä, missä määrin kirjallisuudessa esitetyt näkökulmaerot palve-
lun laatuun pitävät paikkaansa ja siitä, onko niitä tarpeen tarkistaa. Tiedon hank-
kiminen eri intressitahojen vaateista palvelulle on haasteellista, koska siinä jou-
dutaan yhtäältä ottamaan kantaa siihen, mitkä intressitahot otetaan mukaan, ja 
toisaalta siihen, minkä ryhmien vaateet otetaan huomioon milläkin painoarvolla 
intressitahon sisällä. Tällöin joudutaan tekemään arvovalintoja. Lisäksi tiedon-
hankinnan yhteydessä joudutaan pohtimaan tarkoituksenmukaisinta tapaa hank-
kia vaateista tietoa. Näitä tapoja voivat olla esim. kyselyt, haastattelut ja intressi-
tahojen edustajien yhteiset kokoukset. Tämä työvaihe on oletettavasti aikaavievä 
ja työläs. 

Vaateiden yhteensovittamisprosessi olisi sekin kiinnostavaa, koska siinä il-
menisi, löydetäänkö eri intressitahojen vaateista helposti konsensusta, jotta voi-
daan muodostaa eri intressitahoja tyydyttävät yhteiset mittarit. Tässä prosessissa 
jouduttaisiin asettamaan eri intressitahot toisiinsa nähden niiden painoarvon mu-
kaiseen järjestykseen ja tekemään siten arvovalintoja. Palvelu voitaisiin tällä 
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tavoin suunnitella etukäteen sellaiseksi, että se täyttää mahdollisimman suuressa 
määrin eri intressitahojen vaateet. 
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