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Tutkimuksessa perehdytään tuloksellisuus-käsitteen käytettävyyteen ja erilaisiin sisäl-
löllisiin vaatimuksiin poliisilaitosten näkökulmasta. Tutkimusongelmana on erityisesti
paikallisyksikkötason tuloksellisuuden kuvan jäsentäminen. Valtionhallinnossa on otet-
tu vuonna 2004 käyttöön yhtenäinen määrittely tuloksellisuuden kriteereille. Valtionhal-
linnon ylimmälle tasolle on määritelty velvoite arvioida tulosyksikkönsä tuloksellisuutta
vuosittain sekä annettu selkeä raportointimalli. Paikallisyksikkötasolla tällaista velvoi-
tetta ei ole. Tutkimuksen viitekehyksen muodostaa tuloksellisuuden arvioinnin ja tulok-
sellisuusajattelun yleinen teoria julkishallinnossa, valtionhallinnon tuloksellisuusarvi-
oinnin jäsennys sekä tulosohjausjärjestelmän kuvaus valtionhallinnon keskeisenä ohja-
usmekanismina.

Tutkimusaineistossa on poliisihallinnon dokumentteja 1990 ja 2000 –luvuilta, kuten ke-
hittämishankkeiden loppuraportteja, työryhmämuistioita, hallinnon arviointiraportteja ja
tutkimuksia sekä Länsi-Suomen läänin kihlakuntien suomenkielisten poliisilaitosten tu-
lossopimukset vuodelta 2007. Dokumentteja analysoidaan erityisesti poliisilaitoksen
tuloksellisuuden arvioinnin jäsentämisen näkökulmasta.

Tutkimuksen tuloksena todetaan, että poliisilaitoksen tuloksellisuuden arviointiin liittyy
erilaisia tuloksellisuus-käsitteen sisällöllisiä ristiriitoja. Tällaisia ovat mm. tulokselli-
suustiedon sisällön jakautuminen kahteen erilaiseen käyttötarkoitukseen – ulkoisen ja
sisäisen ohjauksen tarpeisiin, poliisihallinnon strategisen ohjauksen viitekehyksenä käy-
tetyn tasapainoisen arvioinnin (BSC) ja valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristön viite-
kehysten keskinäiset jännitteet, tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohta ja poliisilaitosten
tulossopimusten käyttöarvo erityisesti toimintayksikön sisäisen tuloksellisuusarvioinnin
näkökulmasta.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että 1) poliisilaitoksen tuloksellisuuden arvioin-
tia tulisi kehittää huomioimalla kahden erilaisen intressitahon tarpeet ja jäsentää arvioin-
titieto sen mukaisesti. 2) Tuloksellisuuskriteeristön ja strategisen johtamisen viitekehys-
ten keskinäinen yhteys vaatii tarkempaa jäsentämistä erityisesti vaikuttavuuden osa-
alueella. 3) Tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohta kaipaa uudelleen arviointia ja perus-
teltuja näkemyksiä linjavalinnaksi. 4) Tulosohjausmenettelyssä tulisi entistä paremmin
kyetä priorisoimaan tulostavoitteita sekä käytettyjä mittareita.  Tulosohjauksen ja siihen
liittyvän tuloksellisuuden arvioinnin keskinäistä yhteyttä voidaan syventää ja vahvistaa
erityisesti vaikuttavuustavoitteiden ja tulostavoitteiden keskinäisiä syyseuraus-suhteita
tunnistamalla.
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1. JOHDANTO

1.1 Aihevalinnan perustelu

Poliisilaitoksilla puhutaan paljon tuloksesta ja tulostavoitteista. Niillä perustellaan yhä

useammin erilaisia toimenpiteitä organisaation ja toimintojen kehittämisessä. Tuloksen

sijaan pitäisi kuitenkin puhua tuloksellisuudesta. Vaikka tulos ja tuloksellisuus ovat toi-

silleen läheisiä käsitteitä, on niiden merkitysero kuitenkin suuri. Tulos-käsite viittaa en-

nen kaikkea organisaation kannattavuuteen, mikä on markkinataloudessa toimivien yri-

tysten keskeisimpiä mittareita toiminnan onnistumisesta. Tuloksellisuus-käsite on sen

sijaan kehitetty julkishallinnon tarpeisiin hahmottamaan sitä, kuinka tehokkaasti, tuotta-

vasti ja laadukkaasti julkisorganisaatio vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja kuinka

kestävällä pohjalla organisaation toiminta on. Käytännössä poliisilaitoksilla puhutaan

kuitenkin tuloksesta, ja sitä arvioidaan keskeisten suorite-tunnuslukujen, kuten omai-

suusrikosten selvitysprosentin, toimintavalmiusaikojen ja katuturvallisuusindeksin, pe-

rusteella. Keskeisiä tunnuslukuja verrataan muiden poliisilaitosten lukuihin sekä oman

poliisilaitoksen tulostavoitteisiin. Jos laitos saavuttaa omat tulostavoitteensa ja menes-

tyy vielä suorite-vertailussa muihin samankokoisiin poliisilaitoksiin nähden, yleensä

tyytyväisenä todetaan, että on tehty hyvää tulosta. Arvioidaanko tällöin kuitenkaan tu-

loksellisuutta?

Valtionhallinnon keskeisenä ohjausjärjestelmänä toimiva tulosohjaus perustuu yhteis-

kunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden aikaan saamiseen. Toi-

minnallinen tuloksellisuus muodostuu toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista, laa-

dunhallinnasta ja henkisten voimavarojen hallinnasta. (Tulosohjauksen käsikirja 2005:

24.) Arkisen käytännön ja toimintaa ohjaavien periaatteiden välillä on havaittavissa ris-

tiriitaa. Tulos ja tuloksellisuus käsitteinä saavat erilaisia sisältöjä eri puhujien ja erilais-

ten asiayhteyksien mukaan. Mistä siis puhutaan, kun puhutaan poliisilaitoksen tuloksel-

lisuudesta? Millä edellytyksillä voidaan todeta poliisilaitoksen tehneen tuloksellista työ-

tä?

Poliisilaitoksen tulostavoitteiden saavuttamista arvioidaan jokaisella poliisilaitoksella.

Arvioidaanko kuitenkaan tuloksellisuuden saavuttamista? Yksi keskeinen ongelma on
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se, että poliisilaitosten tuloksellisuuden arvioimiseen ei valtakunnassa ole yhtenäisiä

kriteerejä. Poliisilaitosten tuloksellisuudesta on vaikeata löytää kirjallista dokumentaa-

tiota. Poliisin ylijohto tekee vuosittain toimintakertomuksen, missä arvioidaan poliisin

tuloksellisuutta koko poliisihallinnon osalta. Ylijohdon tekemästä toiminta- ja talous-

suunnitelmasta löytyy myös koko poliisihallintoa koskevia tuloksellisuuden arviointikri-

teerejä. Poliisilaitosten tasolla ei samanlaisia poliisilaitoskohtaisia dokumentteja tehdä

ainakaan julkisesti saataville. Poliisilaitosten keskeisin vuosittainen ohjauspaperi on

läänin poliisijohdon kanssa tehty tulossopimus. Tulossopimuksissa asetetaan vuoden

aikana tavoiteltavat tulostavoitteet eri toiminta-aloille sekä määritetään poliisilaitoksen

käyttöön annettavat voimavarat. Tulossopimuksissa asetetut tulostavoitteet ohjaavat po-

liisilaitoksen toimintaa ja keskeisten tulostavoitteiden saavuttamista seurataankin vuo-

den aikana tiiviisti. Epäselväksi jääkin enemmän se, kuinka tulostavoitteiden saavutta-

mista seurataan, kuinka tuloksellisuus todetaan ja miten todettu tila ohjaa poliisilaitok-

sen toimintaa jatkossa.

Poliisilaitoksissa tehtävässä tuloksellisuuden arvioimisessa ajaudutaan helposti muulle-

kin julkishallinnolle ominaiseen tuotosten ja tehokkuuden korostuneeseen seurantaan.

Tuotosten seuraaminen on helppoa poliisin tulostietojärjestelmä Potin avulla. Yhteis-

kunnallisen vaikuttavuuden ja toisaalta laadun ja henkisten voimavarojen hallinnan ar-

vioiminen onkin jo haastavampaa ja osittain siksi se myös jää helposti taka-alalle. Vaik-

ka poliisilaitoksissa seurataan tiettyjen tulostavoitteiden saavuttamista, kokonaan toinen

kysymys onkin se, kuinka kokonaisvaltaista tuloksellisuuden arviointi on. Valtionhal-

linnossa käytettävän tuloksellisuuden kriteereiden mukaan poliisilaitoksen tulokselli-

suudesta voidaan puhua vasta, kun sekä toiminnallista tuloksellisuutta sekä yhteiskun-

nallista vaikuttavuutta arvioidaan kokonaisuutena. Tuloksellisuuden kokonaisvaltaiseen

arvioimiseen kuuluu siten eri näkökulmien suhteuttaminen toisiinsa. Suhteuttaminen

tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että laadukas, tuottava ja tehokas toiminta ei

vielä riitä tulokselliseksi toiminnaksi, jos yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei kohtaa kan-

salaisten tarpeita tai henkisten voimavarojen hallinta ei tue toiminnan pitkäjänteisyyttä.
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Koko julkishallinnon tapaan myös poliisihallinnossa on tarve kehittää tuloksellisuus-

ajattelua. Erityisesti poliittista päätöksentekoa palvelevaa tuloksellisuustietoa kaivataan

toistuvasti eri yhteyksissä.

1.2 Tutkimusaiheen rajaaminen

Tämän tutkimuksen kohteena on poliisilaitoksen tuloksellisuus. Tuloksellisuus kuuluu

koko julkishallinnon yleisesti käyttämiin käsitteisiin, joka saa kuitenkin erilaisia muoto-

ja jo esimerkiksi valtionhallinnon ja kunnallishallinnon kontekstissa. Tutkimuksen en-

simmäinen rajaus onkin keskittymisessä valtionhallinnossa määriteltyyn ja käytettyyn

tuloksellisuuden kriteeristöön. Valtionhallinnon sisällä kiinnostuksen kohteena on eri-

tyisesti poliisihallinto ja poliisihallinnon sisällä erityisesti paikallispoliisi-taso, eli polii-

silaitokset. Näin ollen tutkimuksessa ei haeta vastausta koko poliisin tuloksellisuuteen,

johon lukeutuisi mukaan myös poliisin valtakunnalliset erillisyksiköt sekä läänien ja

ylijohdon tasot. Tähän valintaan on osaltaan vaikuttaneet henkilökohtaiset havainnot

paikallistason erilaisista käsityksistä poliisilaitoksen ”hyvästä tuloksesta” sekä toisaalta

halu jäsentää tulos- ja tuloksellisuuskeskustelua selkeyttämällä aiheen peruskäsitteitä.

Rajaamalla tutkimusaihe paikallistason tuloksellisuuteen on mahdollista päästä myös

riittävän syvälle perusteisiin paikallispoliisin tuloksellisuuden määrittelyssä. Paikallis-

poliisi on mielenkiintoinen valinta tutkimuskohteeksi myös siitä syystä, että se kantaa

suurimman vastuun kansalaisten poliisilta saamista turvallisuuspalveluista. Paikallispo-

liisi toteuttaa poliisin perustehtävää koko valtakunnan laajuisesti ja se sisältää myös

henkilöstömäärältään ylivoimaisesti suurimman osan poliisihenkilöstöstä. Tutkimukses-

sa tukeudutaan valtion hallinnon jäsentämään tuloksellisuuskriteeristöön. Tulokselli-

suuskriteeristö otetaan ikään kuin annettuna raamituksena ja näin ollen itse tulokselli-

suuskriteeristön arviointi ei ole tutkimuksen keskiössä vaan kriteeristön toteutuminen

paikallistasolla.

Toinen näkökulma tutkimukseen on valtion hallinnon velvoittava normatiivinen ohjaus,

joka tulee esille poliittisten päätösten velvoittavuutena tulosohjausjärjestelmän tavoit-

teenasettelussa. Tässä tutkimuksessa otetaan valtion hallintoa ja sen tuloksellisuusajatte-
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lua velvoittava normisto raamina, jonka sisällä keskitytään jäsentämään tuloksellisuu-

den ideaalista mallia.

1.3 Keskeiset käsitteet

Poliisilaitos on perusyksikkö, joka vastaa paikallistason poliisitoiminnan järjestämises-

tä. Poliisilaitos vastaa paikallisen valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostutkinnan sekä

lupapalveluiden järjestämisestä. Ennen poliisihallinnon vuonna 2009 toteutettavaa ra-

kenneuudistusta paikallispoliisin toiminta perustuu valtionhallinnon kihlakuntajakoon.

Uudistuksessa kihlakuntajako poistuu ja paikallispoliisin toiminta perustuu poliisilaitos-

jakoon. Tässä tutkimuksessa kihlakunta-käsitettä käytetään vain erityisestä syystä ja po-

liisilaitoksista puhutaan tutkimushetkellä voimassa olevan jäsennyksen mukaisesti.

Tulosohjauksen käsikirjan (2005: 118-123) mukaan:

Tulosohjaus on aitoon vuorovaikutteisuuteen ja sopimusajatteluun perustuva ohjausjär-

jestelmä. Keskeisenä ajatuksena on löytää sopijapuolten kesken tasapaino osoitettavien

voimavarojen ja tavoiteltavien tulosten välillä. Tulosohjauksen tavoitteena on saavuttaa

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti haluttuja vaikutuksia toimintaympäristössä.

Tulostavoite on haastava asiantila, joka tulee tavoittaa määrätyn ajanjakson aikana. Tu-

lostavoite täytyy olla mitattavissa. Tulostavoite tarkoittaa toiminnan tulosta, ei itse te-

kemistä tai toiminnan kuvausta.

Mittarilla tarkoitetaan yksittäistä tunnuslukua tai muuta sanallista määritettä, jotka ku-

vaavat tulostavoitteen saavuttamista. Mittarilla voidaan osoittaa tavoite- ja toteumataso

tietylle asiantilalle.

Tuloksellisuus kuvaa tuotetun hyödyn ja vaikutuksen sekä käytettyjen voimavarojen ko-

konaissuhdetta. Tuloksellisuus jakautuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja toimin-

nalliseen tuloksellisuuteen. Toiminnallinen tuloksellisuus kuvaa toimintayksikön oman

toiminnan aikaansaannoskykyä ja tehokkuutta.
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2. TUTKIMUSONGELMAN ESITTELY JA TUTKIMUK-

    SEN TAVOITTEET

2.1 Aiempi tutkimus

Poliisilaitoksen tuloksellisuuden kuvaamisesta nykymuotoisen valtionhallinnon tulok-

sellisuuskriteeristön mukaisesti ei ole aiempaa tutkimusta. Poliisihallinnon tulokselli-

suutta ja sen kehittämistarvetta on sen sijaan tutkittu ja arvioitu erilaisten hankkeiden

yhteydessä jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien.  1990-luvulla tutkimuksen ja arviointi-

työn mielenkiinto kohdistui tulosohjauksen jäsentämiseen ja yhdenmukaistamiseen suh-

teessa muuhun valtionhallintoon sekä mittareiden kehittämistyöhön. Ylipäätään kysy-

mykset poliisin tuloksen mittaamisesta ja tulosohjauksen peruskysymyksistä vaativat

selkiyttämistä. Vuosituhannen vaihteessa tuloksellisuustutkimus ja arviointityö keskittyi

erityisesti tasapainoisen mittariston (BSC) käyttömahdollisuuksiin poliisihallinnossa ja

sen käyttöön strategisen johtamisen välineenä. 2000-luvulla tutkimus- ja arviointityö

jatkuu edelleen. Viimeaikaisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. strategisen suunnittelu-

työn jäsentäminen tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, kansalaisyhteiskunnan parempi osal-

listaminen suunnitteluprosessiin, tulostavoitteiden konkretisointi ja jalkauttaminen sekä

tuloksellisuustiedon arvioinnin ja seurannan kehittäminen. Em. arviointi- ja tutkimus-

dokumentaatio on osa tämän tutkimuksen tutkimuskohdetta ja esitellään tarkemmin lu-

vussa 5.

2.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite

Tutkimusongelma keskittyy poliisilaitoksen tuloksellisuustiedon jäsentämiseen. Poliisi-

laitoksen tuloksesta ja tuloksellisuudesta puhutaan entistä enemmän samalla kun vaati-

mukset julkishallinnon tehokkaammalle ja kansalaisten tarpeita aikaisempaa paremmin

vastaavalle toiminnalle kasvavat. Poliisin vaikutusta yhteiskunnan yleiselle järjestyksel-

le ja turvallisuudelle on kuitenkin vaikea suoraan mitata. Toisaalta valtion hallinnon

omaksuma tuloksellisuuskriteeristö edellyttää monitahoista toiminnan ja sen aiheutta-
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mien vaikusten arviointia. Kokemukset paikallispoliisin tuloksellisuuden arvioinnista

tukee käsitystä, että yleensä tyydytään arvioimaan vain sitä, mikä helpoimmin saadaan

esille – tuotosten määrää. Valtion hallinnon tuloksellisuuskriteeristössä tuotokset ovat

kuitenkin vain osa kokonaistuloksellisuutta ja toistaiseksi ei kriteeristön mukaista, ko-

konaisvaltaista poliisilaitoksen tuloksellisuuden arviointimallia ole esitetty. Oman vai-

keutensa valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristön käyttöön tuo vaatimukset näkökul-

mien suhteuttamisesta toisiinsa sekä vaatimus tulosalueiden tarkastelusta yhtenäisenä

kokonaisuutena. Ehkäpä juuri vaikeutensa vuoksi ei kyseinen kriteeristö ole vielä muo-

toutunutkaan käytännön elämässä toimivaksi arviointimalliksi. Poliisilaitoksen tuloskel-

lisuuskriteeristön hahmottamisen vaikeus, neitseellinen tutkimusmaaperä sekä poliisin-

hallinnon kasvava tarve tutkimustiedolle poliisin tuloksellisuudesta asettavat mielen-

kiintoisen haasteen johon on kiehtovaa, mutta myös hieman pelottavaa tarttua.

Tämän tutkimuksen kunnianhimoisena tavoitteena on jäsentää paikallisesta poliisitoi-

minnasta vastaavan toimintayksikön - poliisilaitoksen tuloksellisuuden käsite selkeäksi

ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yhtenäinen perusta poliisilaitoksen tulokselli-

suudelle avaa mahdollisuuksia myös poliisilaitosten kattavampaan ja tarkempaan vertai-

luun. Haasteet poliisin tuloksellisuuden hahmottamisessa on tuotu esiin lukuisissa tut-

kimuksissa ja arviointiraporteissa 1990 ja 2000 -luvuilla.

Tutkimuksen tavoite pyritään saavuttamaan hakemalla vastauksia seuraaviin kysymyk-

siin:

1. Mitä poliisilaitoksen tuloksellisuudella tarkoitetaan? Mitkä ovat poliisilaitoksen tu-

loksellisuuden kriteerit?

2. Mihin tuloksellisuustietoa tarvitaan, mihin sen käyttö perustuu, mistä se muodostuu

ja miten se esitetään?
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2.3 Tutkimuksen metodiset valinnat

Tutkimus sisältää aina piileviä taustaoletuksia. Oletukset liittyvät mm. ihmiskäsityk-

seen, maailmankatsomukseen ja ilmiöiden jäsentämiseen. Tällaisia oletuksia kutsutaan

tieteenfilosofisiksi taustaoletuksiksi. Filosofian osa-alueita ovat ontologia, epistemolo-

gia, logiikka ja teleologia. Ontologia hahmottaa ilmiön todellista olemusta. Mikä ilmi-

össä on todellista? Epistemologiassa käsitellään tiedon luonnetta. Miten muodostamme

tietoa kohteesta? Logiikka kohdistuu toteen näyttämiseen ja perusteluihin. Teleologia

käsittelee päämäärää ja tarkoitusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003: 117–118.)

Ontologisessa mielessä esimerkiksi poliisilaitoksen tuloksellisuus on haastava kuvatta-

va. Tuloksellisuus on abstrakti käsite, jota on vaikea konkretisoida yksinkertaiseksi ja

käytännölliseksi malliksi. Tuloksellisuudesta osa konkretisoituu tulostavoitteiden seu-

rannassa, mutta kokonaisuus jää kokonaan hahmottumatta, kun tuloksellisuudesta ei ra-

portoida dokumentoidusti eikä kokonaisvaltaisesti. Epistemologinen lähtökohta on se,

että tuloksellisuuden olevaisuudesta saadaan tietoa tulosohjaukseen liittyviä asiakirjoja

tutkimalla. Tutkimuksen logiikka ja argumentoinnin pitävyyden arvioiminen jää viime

kädessä lukijan arvotettavaksi. Teleologisiin valintoihin palataan hieman myöhemmin

tässä luvussa.

Tutkimusstrategiat voidaan perinteisesti jakaa kolmeen kategoriaan: 1) kokeellisiin, 2)

survey-tyyppisiin, eli standardoituun tietojen keräämiseen valitulta joukolta sekä 3) ta-

paustutkimuksiin, joissa haetaan yksittäistapauksesta tai tiiviisti toisiinsa liittyvistä ta-

pauksista yksityiskohtaista tietoa. Tutkimusstrategian valintaa ohjaavat mm. kysymyk-

set tutkimusongelman muodosta (kartoittava, kuvaava, selittävä vai ennustava), tutki-

muksen kohteen kontrollitarpeesta sekä tutkimuskohteen ajallinen sijoittuminen nykyai-

kaan tai historiaan.  (Hirsjärvi ym. 2003: 122–123, 127–128.)

Tutkimusmetodit jaetaan perinteisesti kahteen, keskeisiltä menetelmiltään erilaiseen

tyyliin – kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen. Metodien eroa voidaan karkeasti kuvata

siten, että kvantitatiivinen tutkimus perustuu lukuihin ja niiden välisiin tilastollisiin suh-

teisiin. Siinä aineisto kerätään tiettyjen sääntöjen mukaan valikoidusta isosta kohde-
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ryhmästä, jonka voidaan katsoa edustavan tutkittavaa kohdetta. Kvantitatiivista tutki-

musta luonnehditaan kovaksi, etäiseksi, deduktiiviseksi ja teoriaa varmistavaksi meto-

diksi. Kvalitatiivista tutkimusta luonnehditaan pehmeäksi, subjektiiviseksi ja induktiivi-

seksi metodiksi missä pyritään tutkimuskohteen laadun esille tuomiseen kokonaisvaltai-

sella tiedon hankinnalla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan ihmislähtöistä tutki-

mustapaa ja pyritään ymmärtämään, kuvailemaan tai jäsentämään tutkimuskohdetta.

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimustapa eivät ole toisensa poissulkevia metodeja

vaan molempia voi käyttää samassa tutkimuksessa ja parhaimmillaan ne täydentävät

toisiaan. (Hirsjärvi ym. 2003: 123–130, 151–157.) Kvantitatiivisen menetelmän etuna

voidaan pitää pinnallisen, mutta luotettavan tiedon tuottamista. Kvalitatiivisen metodin

etuna voidaan taas pitää syvällisen, mutta huonommin yleistettävän tiedon tuottamista.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa olennaisena pyrkimyksenä on selittää ilmiö, tehdä se

havaittavaksi, käsiteltäväksi ja ymmärrettäväksi (Alasuutari 1994: 203, 209).

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, missä tutkimuskohteeksi valittiin poliisihallinnon

tulosohjausta ja tuloksellisuutta käsitelleet erilaiset työryhmäraportit, arvioinnit, tutki-

mukset ja Länsi-Suomen läänin suomenkielisten poliisilaitosten tulossopimukset vuo-

delta 2007. Tutkimuksessa pyritään jäsentämään kuvaa poliisilaitoksen tuloksellisuu-

desta, sen realistisesta käyttöarvosta ja tarpeellisuudesta. Näin ollen tutkimuksen meto-

dina käytetään laadullisia menetelmiä.

Laadukkaaseen tutkimukseen liittyy aina tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu. Luotet-

tavuuden tarkasteluun on olemassa useita erilaisia metodeja tutkimustavasta ja kohteesta

riippuen. Yleisesti tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun liittyy käsitteet reliabiliteet-

ti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tuloksen toistettavuutta. Toisin

sanoen, onko tutkimus toistettavissa ja saadaanko toistossa sama tulos alkuperäisen

kanssa? Validiteetti liittyy tutkimusmenetelmän kykyyn mitata haluttua asiaa. Saadaan-

ko käytetyllä metodilla vastauksia tutkimuskysymykseen? Reliabiliteetti ja validius ovat

syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa näiden

käsitteiden käytettävyys ei ole yhtä selkeä. Esimerkiksi osallistuvaan havainnointiin pe-

rustuvan tapaustutkimuksen toistettavuus voi luonnollisesti olla vaikeaa. Kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa voidaan luotettavuutta lisätä, kun tutkimuksessa kerrotaan tarkasti
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mm. tutkimuksen kulku, käytetyt metodit ja tutkimusolosuhteet. Luotettavuutta lisää

myös tarkka kerronta siitä, kuinka saatuihin tuloksiin on päädytty. Sama vaatimus kos-

kee myös tulosten perusteella tehtyjä päätelmiä. (Hirsjärvi ym. 2003: 213–215.)

Tämän tutkimuksen kohteena ovat viralliset poliisi- ja valtionhallinnon asiakirjat. Näin

ollen tutkimuksen reliabiliteettista lähtökohtaa voidaan pitää suhteellisen hyvänä, koska

tutkimusasetelma on mahdollista toistaa täysin samanlaisena. Toistettavuuteen liittyy

kuitenkin varaus tulkintaerojen mahdollisuudesta. Samasta lähdeaineistosta ja samalla

teoriataustalla on mahdollista tehdä myös toisenlaisia päätelmiä. Näin ollen tutkimuksen

uskottavuus perustuu pitkälti päätelmien perustelemiseen ja perustelujen loogisuuteen.

Tutkimuksen validiteetinkaan suhteen asia ei ole täysin selkeä. Tähän vaikuttaa asiakir-

jojen tulkintaan liittyvät virhemahdollisuudet sekä toisaalta tutkimuskohteen rajaaminen

vain asiakirjoihin. Validiutta olen pyrkinyt lisäämään sillä, että asiakirjojen tulkinnassa

olen välttänyt kärjistyksiä ja näin erilaisten tulkintojen mahdollisuutta on pystytty vä-

hentämään. Saako vain asiakirjoja tutkimalla vastauksen tutkimuskysymykseen? Luon-

nollisesti tutkimuksessa olisi ollut mahdollisuus käyttää myös haastatteluja sekä erilaisia

kvantitatiivisia menetelmiä. Näiden käytöllä tutkimus olisi varmasti ollut vielä tarkempi

ja kattavampi, mutta myös laajempi toteutukseltaan. Tutkimuskohteen valintaan vaikut-

tivat erityisesti prosessiekonomiset syyt. Perimmäisenä tavoitteena oli kuitenkin per-

heen ja työelämän rinnalla tehtävä opinnäytetyö, jolloin tutkimukseen käytettävät voi-

mavarat oli syytä myös asettaa järkevään suhteeseen tähän tavoitteeseen nähden. Tut-

kimuskohteen rajoittaminen vain asiakirjoihin osaltaan rajoittaa myös vastausta, jonka

tutkimuskysymykseen saa. Esimerkiksi haastatteluilla olisi voinut saada lisätietoa tulok-

sellisuuden arvioinnin käytännöistä. Tehtyä tutkimusaineistovalintaa puoltaa kuitenkin

se, että tarkoituksena on konkretisoida tuloksellisuuden arvioinnin abstraktia käsitettä,

sen tarpeita, edellytyksiä ja rajoitteita, eikä niinkään jäsentää vallitsevaa näkemystä asi-

asta henkilöstön keskuudessa.

Hyvään tutkimukseen kuuluu myös eettisten kysymysten käsittely ja huomioiminen ko-

ko tutkimuksen ajan. Jo tutkimusaiheen valintaan liittyy kysymyksiä: Millaisia vaikut-

tumia on tutkimusaiheen valinnan takana ja miksi tutkimukseen ryhdytään? Miksi juuri

kyseinen aihe on valittu? Toinen huomioitava asia on tutkimuksen kohteena tai muuten
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siihen liittyvien ihmisten ja asioiden käsittely. Esimerkiksi tutkimuskohteena olevia

henkilöitä tulee informoida tutkimuksen kulusta ja riskeistä. Asioiden käsittelyyn liittyy

myös anonymiteetti, mahdollisten korvausten maksaminen, luottamuksellisuuden suoja

sekä aineiston asianmukainen tallentaminen. Kolmas huomioitava asia liittyy kaiken-

puoliseen rehellisyyteen. Plagiointi on kielletty niin toisilta kuin itseltäänkin. On käytet-

tävä asianmukaisia lähdemerkintöjä eikä tehdä näennäisesti uutta tutkimusta omaa ai-

empaa tutkimusta osittain muuttamalla. Muiden osuutta tutkimukseen ei saa vähätellä,

tuloksia ei kaunistella eikä yleistetä kritiikittömästi, käytetyt menetelmät on kuvattava

kokonaan, myös puutteineen. (Hirsjärvi ym. 2003: 25–28.)

Tämä tutkimus tehdään hallintotieteen maisterin pro gradu –työksi. Tutkimusaiheen va-

lintaan vaikutti ensisijaisesti aiheen henkilökohtainen kiinnostavuus. Aiheesta tekee

kiinnostavan mm. teoreettisen tuloksellisuusmallin ja käytännön kokemusten välillä ha-

vaitut ristiriidat sekä poliisihallinnon tarve tarkemmalle tuloksellisuustiedolle. Oma

kunnianhimo täytyy myös tunnustaa. Haluan saavuttaa tämän tutkimusprosessin kautta

muutakin kuin vain maisteritutkinnon. Tuloksellisuustiedon ja sen arvioinnin osaaminen

– asiantuntijuus on jo itsessään tavoittelemisen arvoinen asia. Asiantuntijaksi ei toki tul-

la yhden opinnäytetyön tekemisellä, mutta mahdollistaa kyllä edelleen kehittymisen.

Tämän tutkimuksen kohteena ei ole ihmisiä, vain tulosohjaukseen liittyviä asiakirjoja.

Asiakirjat on hankittu joko julkisesta lähteestä, kuten valtiokonttorin, valtiovarainminis-

teriön ja poliisin internet-sivustoilta sekä kirjastosta. Näistä lähteistä saatavia tietoja voi

mielestäni tutkimuksessa käyttää yksilöimällä kyseinen taho, johon tieto liittyy.  Länsi-

suomen kihlakuntien poliisilaitosten tulossopimukset pyysin Länsi-suomen lääninhalli-

tuksen poliisiosastolta, koska niitä ei ole julkisesta lähteestä saatavilla. Näiden asiakirjo-

jen kohdalla ei edellä mainittua yksilöivää tietojen esittämistä voi mielestäni tehdä. Tä-

män tutkimuksen olen tehnyt itse alusta loppuun, eikä tutkimuksen tekemiseen ole osal-

listunut muita henkilöitä. Tätä tutkimusta ei ole plagioitu kenenkään toisen tutkimukses-

ta eikä kopioitu internetistä. Sen sijaan muiden tuottamaa tutkimusta on hyödynnetty

mahdollisimman paljon ja siihen liittyvät lähdemerkinnät olen tehnyt parhaan osaa-

miseni mukaan. Tutkimuksen tulokset olen pyrkinyt esittämään mahdollisimman objek-

tiivisesti. Tutkimukseen liittyvät rajoitteet ja puutteet olen myös pyrkinyt havaitsemaan

ja tuomaan esille.
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2.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimusraportti koostuu kahdeksasta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa perustelen

aihevalintaa ja tutkimusaiheen rajaamiseen liittyviä valintoja. Lisäksi esittelen joitakin

keskeisiä käsitteitä. Toisessa luvussa käsitellään aikaisemman tutkimuksen tilaa ja esi-

tellään tutkimusongelma sekä tutkimustavoitteet. Kolmas luku muodostaa teoria-osan,

jossa perehdytään tuloksellisuuden arvioinnin kehittymiseen Suomessa julkisen hallin-

non sektorilla, valtionhallinnon käyttöönottamaan tuloksellisuuden arvioinnin viiteke-

hykseen, tulosohjauksen järjestelmään, poliisihallinnon organisaatioon sekä yleisemmin

julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnin edellytyksiin. Neljännessä luvussa esitellään

tutkimusaineisto, mikä koostuu erityisesti poliisihallinnon tuottamista erilaisista doku-

menteista sekä 30 poliisilaitoksen tulossopimuksista. Lisäksi luvussa esitellään mene-

telmiä aineiston analysoinnista sekä todetaan asiantiloja tutkimuksen validiudesta, rea-

liabiliteetistä sekä eettisistä ongelmista. Viidennessä luvussa analysoidaan tutkimusai-

neisto ja esitellään tutkimusaiheen kannalta keskeiset löydökset. Kuudennessa luvussa

esitellään tutkimustulokset. Seitsemännessä luvussa esitellään tutkimustulosten perus-

teella tehtyjä johtopäätöksiä. Kahdeksannessa luvussa arvioidaan onnistumista tutki-

mustavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi luvussa arvioidaan vaatimuksia tuloksellisuu-

den arvioinnin kehittämiselle tulevaisuudessa sekä hahmotetaan esille nousseita jatko-

tutkimusaiheita.
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3. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

3.1 Tuloksellisuus julkishallinnossa

3.1.1 Kehitys 1960-luvulta 2000-luvulle

Julkishallinnon pitkä ja perinteinen legalistinen perinne alkoi murtua Euroopassa 1960

ja 1970 –lukujen aikana. Tuolloin alkoivat pohdinnat julkisen sektorin toimivuudesta,

tehokkuudesta ja arvioinnista saamaan aikaisempaa laajempaa jalansijaa julkishallinnon

kehittäjien ja toimijoiden keskuudessa. Samalla alkoi julkissektorin modernisaation vai-

he, mikä jatkaa edelleen voimakasta kasvuaan. Maailmanlaajuinen julkissektorin tulok-

sellisuuskeskustelun alku voidaan nähdä alkaneeksi 1970-luvun alussa maailmaa ra-

visuttaneesta öljykriisistä. Raakaöljyn voimakas ja äkillinen hinnannousu pakotti myös

julkisektorin pohtimaan toiminnan tehokkuutta ja laatua. (Julkisen sektorin modernisaa-

tio, tuloksellisuus ja arviointi 2007: 15–17). Euroopassa käynnissä ollut keskustelu saa-

vutti myös Suomen 1980-luvulla ja tulosohjauksen ensimmäiset kokeilut valtionhallin-

nossa alkoivat vuonna 1988. Vuonna 1990 valtioneuvosto päätti valtionhallinnon siir-

tymisestä tulosohjausmenettelyyn ja velvoittivat kaikkia alaisiaan virastoja tekemään

viimeistään vuonna 1995 talousarvionsa tulosohjausperiaatteiden mukaisesti. Tulosoh-

jauksen tavoitteena on tehostaa julkishallinnon toimintaa antamalla virastoille enemmän

vastuuta toimintansa ohjaamisesta, taloudesta ja tuloksen tekemisestä. (Tulosohjauksen

käsikirja 2005: 15–18.) 1990-luvulla suomalainen julkishallinto kohtasi mittavia haas-

teita: 1) integroituva Eurooppa ja sen yhteinen rahapolitiikka sekä tavaroiden, pääoman

ja työvoiman vapaa liikkuminen, 2) koko maapalloa koskeva kestävän kehityksen vaa-

timukset, 3) tietoyhteiskunnan ja sähköisten palvelujen kehittyminen, 4) työn uudistu-

minen ja osaamisen vaatimusten kasvu sekä niiden vaikutus työssä jaksamiseen (Määttä

& Ojala 2001: 10–13). Samantyyppinen kehitys jatkuu edelleen 2000-luvulla. Valtion-

hallinnossa onkin nähty, että mm. valtion kilpailukykyisyys globaalissa taloudessa, kan-

salaisten kasvavat vaatimukset julkishallinnon palvelujen saatavuudesta ja laadukkuu-

desta sekä julkistalouden kestävyyden turvaaminen edellyttävät sitä, että myös valtion

rahoittama toiminta on entistä vaikuttavampaa, toiminnallisesti tehokkaampaa ja tuotta-

vampaa. Valtionhallinnon tulosajattelun lähtökohtana on se, että valtion yksiköiden
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toimintaa arvioidaan sekä yhteiskunnallisen vaikutusten että voimavarojen tehokkaan

käytön näkökulmista. (Tulosohjauksen käsikirja 2005: 9.)

3.1.2 Julkishallinnon erityispiirteet suhteessa yritysmaailmaan

Suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisten palvelujen tuottaminen on jakautunut yksityi-

sen sektorin ja julkisen talouden kesken. Yksityinen sektori on levittäytynyt lähes kai-

kille sellaisille alueille, missä hyödykkeiden ja erilaisten palvelujen tuottaminen on

mahdollista toteuttaa liiketaloudellisesti kannattavasti. Julkisen talouden vastuulle ovat

jääneet toisaalta valtion perustehtäviksi katsotut toimet, kuten yleisen järjestyksen tur-

vallisuuden turvaaminen sekä erilaiset yhteiskuntapoliittisesti tärkeänä pidetyt tehtävät,

kuten perusterveydenhuolto, koululaitos ja sosiaaliturva (Määttä & Ojala 2001: 14–15).

Valtionhallinnolla on sama perusongelma yksityisen sektorin kanssa; talouden niuk-

kuus, missä kansalaisten tarpeet ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat resurssit.

Niukkuudessa voimavarat ovat rajalliset ja peruskysymyksenä on vähäisten voimavaro-

jen jakaminen mahdollisimman hyvin erilaisten kansalaisten tarpeiden kesken. Yksityi-

sen sektorin liiketoiminnassa voidaan lähtökohtaisesti keskittyä toiminnan kannattavuu-

teen, eli myytyjen tuotteiden ja tuotantokustannusten erotuksena saatavaan lisäarvoon.

Julkisen talouden toiminnassa asia on hieman toisin. Julkisen talouden hyödykkeet jou-

dutaan usein luovuttamaan ilman suoraa asiakasmaksua, jolloin myös toiminnan kannat-

tavuutta on paljon vaikeampi arvioida. (Meklin, 2002: 66–69)

Yritystoiminnan keskeinen ajatus on liiketoiminnan kannattavuus, missä taloudellista

menestymistä voidaan mitata erilaisilla tuottavuus- ja voittomittareilla. Julkisen toimin-

nan perusajatus taas on tuottaa kansalaisille peruspalvelut yhtäläisesti ja tasapuolisesti

koko valtakunnassa. Ero näkyy mm. asiakas-suhteissa. Yritystoiminta perustuu erilaisis-

ta hyödykkeistä maksaviin asiakkaisiin sekä heidän kulutuskäyttäytymisestä saatavaan

välittömään palautteeseen. Julkissektorilla suurin osa asiakkaista on kuitenkin verova-

roin kustannettujen palvelujen käyttäjiä tai erilaisten oikeuksien tai velvollisuuksien hal-

tijoita hallintoalamaisina. Koska julkissektorin toiminta rahoitetaan pääasiassa kerää-

mällä veroja yhteiskunnan eri toimijoilta, on julkissektorin toiminta myös vastuussa
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kansalaisille sekä poliittisille päätöksentekijöille verovarojen mahdollisimman tuloksel-

lisesta käytöstä. (Määttä & Ojala: 16–17, 27–30.)

3.1.3 Tuloksellisuuden yleinen jäsennys julkishallinnossa

Talouden yleisiä peruselementtejä ovat: 1) tuotanto, kulutus, hyödykkeet ja tarpeet, 2)

vaihdanta ja raha sekä 3) niukkuus, valinta ja tehokkuus. Ihmiset hankkivat erilaisia

hyödykkeitä, kuten leipää, vaatteita ja palveluja, koska heillä on monenlaisia tarpeita

aina hengissä pysymisestä itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin lisäämiseen asti. Hyö-

dykkeiden hankkimista ja käyttämistä sanotaan kulutukseksi. Tuotanto käsittää näiden

hyödykkeiden tuottamisen ihmisten saataville ja käytettäväksi. Rahaa käytetään yleisesti

hyödykkeiden hankintaan, jolloin ostaja ja myyjä vaihtavat rahaa ja hyödykkeitä keske-

nään. Vaihdannan kautta molemmat osapuolet saavat lisäarvoa alkuperäiselle omistuk-

selleen. Yleisesti tarpeet voidaan jakaa kuitenkin kaikille välttämättömiin ja toisaalta ei-

välttämättömiin tarpeisiin. Tämä jako osaltaan on ohjannut myös tuotannon jakautumis-

ta yksityissektorin ja julkishallinnon kesken. Talouden perusongelma on niukkuus. Sillä

tarkoitetaan kansalaisten tarpeiden ja niiden tyydyttämismahdollisuuksien välistä jänni-

tystilaa. Jännitystila muodostuu siitä, että tarpeita on enemmän kuin mahdollisuuksia

niitä tyydyttää. Tästä seuraa, että kansantaloudellisesti on järkevää käyttää kaikki tuo-

tantomahdollisuudet mahdollisimman tehokkaasti, jotta kansalaisten tarpeet voidaan

tyydyttää mahdollisimman kattavasti. (Meklin 2002: 17–20, 29–30.)

Liiketaloudellisin perustein toimivissa yrityksissä toiminnan onnistumisen aste todetaan

yleensä toiminnan kannattavuudesta. Toiminta on kannattavaa, kun tuotannosta saadut

voitot ovat suuremmat kuin tuotantoon uhratut panokset. Koska julkisorganisaatio luo-

vuttaa tuotteensa yleensä maksuttomina, niin yritystalouden keskeinen kannattavuus-

mittari ei ole käytettävissä. Kun liiketalouden ympäristössä yrityksen toimintaa ohjaa

erityisesti tuotantokustannusten pitäminen pienempinä kuin tuotot ja vaikuttavuus on

sisäänrakennettuna toiminnan kannattavuudessa, julkistaloudessa toimintayksikön toi-

mintaa ohjaa tuottavuuden, taloudellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kol-

minaisuus - tuloksellisuus. Tuottavuudella tarkoitetaan tuotannontekijöiden eli ihmisten

ja laitteiden suhdetta suoritteisiin. Taloudellisuudella tarkoitetaan kustannusten suhdetta
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suoritteisiin. Tuottavuus ja taloudellisuus mittaavat erityisesti sitä, tehdäänkö asioita

oikein. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on suoritteiden suhde kansalaisten odotuksiin ja

yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Tämä ulottuvuus mittaa sitä, tehdäänkö oikeita asioita.

(Meklin 2002: 69, 79–92.)

Kuvio 1 Tuloksellisuuskäsitteistö (Meklin 2002: 85).

Tuottavuus ja taloudellisuus ovat toisilleen läheisiä käsitteitä, joilla voidaan ilmentää

tuotantotoiminnan aikaansaavuutta. Tuottavuus on esimerkiksi annettuja sakkoja tai

päätökseen saatettuja juttuja esitutkinnassa yhtä poliisihenkilöä kohti. Toiminnan talou-

dellisuudella voidaan eri mittayksiköin kuvattava tuottavuus muuntaan rahamääräiseksi

mittasuhteeksi, esimerkiksi euroa/sakko tai euroa/päätökseen saatettu esitutkinta. Tuot-

tavuus ja taloudellisuus eivät yksinään kerro mitään toiminnan hyvyydestä tai huonou-

desta. Ne edellyttävät aina vertailua toisiin yksiköihin tai oman yksikön historiaan tai

tavoitteisiin, jotta luvut kertoisivat jotain toiminnan tasosta. Toiminnan vaikuttavuus

ilmentää sitä vaikutusta, joka toiminnalla on saatu aikaan tai jäänyt saavuttamatta. Vai-

kuttavuuden arvioiminen edellyttää siten myös arviointia suhteessa tavoiteltuun oloti-

laan. Vaikutus voi ilmetä monella eri tavalla. Vaikutus voi olla olemassa olevan tilan
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muuttamista, hyväksi havaitun olotilan säilyttämistä tai nähtävissä olevan tulevaisuuden

estämistä. Esimerkiksi poliisitoiminnassa pyritään usein lisäämään yleistä turvallisuu-

den tunnetta, säilyttämään tietty alhainen rikollisuustaso tai ennalta estämään tiettyjen

rikollisuusmuotojen esiintymistä, kuten terrorismi-rikoksia. Vaikutusten arvioimisen

ongelmana on kuitenkin niiden monitahoisuus. Vaikutukset voivat olla esimerkiksi ly-

hytaikaisia tai vasta pitkällä aikajänteellä havaittavia. Ne voivat olla useamman eri toi-

mijan yhteisvaikutuksen tulosta tai ne voivat ilmetä muulla sektorilla jopa kielteisinä

ilmiöinä. Tuottavuus ja taloudellisuus ovat suhteellisen helposti laskettavissa, mutta nii-

den suhde vaikuttavuuteen on ongelmallisempi. Vaikuttavuuden kompleksisen muodos-

tumisen vuoksi sen suhdetta tuottavuuteen ja taloudellisuuteen ei useinkaan pystytä suo-

raan mittaamaan. Tuottavuuden ja taloudellisuuden suhde vaikuttavuuteen jää nykyisen

tietämyksen valossa parhaimmillaankin vielä valistuneen käsityksen varaan ja viime

kädessä päättäjien linjattavaksi. (Meklin 2002: 86–91.)

3.1.4 Tasapainotettu arviointi ja julkishallinnon kehitys

1990-luvun loppupuolella omaksuttiin suomalaisen julkishallinnon strategisen johtami-

sen ja tuloksellisuusarvioinnin kehittämisen pohjaksi Amerikasta maailmalle levinnyt

Robert S. Kaplanin ja David P. Nortonin vuonna 1992 julkistama Balancd Scorecard

(BSC) –malli (Tasapainoisen onnistumisen haaste 2001: 1–2). Nimen suomalaisena vas-

tineena on käytetty sen suoraa suomennosta ”tasapainotettu tuloskortti” sekä useita mui-

ta nimiä, kuten ”tasapainoinen mittaristo, tasapainoinen onnistuminen tai tasapainoinen

arviointi”.

Aluksi malli oli lähinnä markkinaehtoisten yritysten sisäiseen, eri osa-alueiden mittaa-

miseen ja tasapainottamiseen keskittyvä järjestelmä. Myöhemmin Kaplanin ja Nortonin

jatkokehityksen tuloksena BSC muotoutui entistä enemmän organisaation strategisen

johtamisen ja erityisesti sen toimeenpanon kokonaisvaltaiseksi työvälineeksi. Kaplan ja

Norton viittaavat mm. useampaan 1980 ja 1990 –luvuilla tehtyyn tutkimukseen, joissa

organisaatioiden kyky toteuttaa strategiaa todettiin tärkeämmäksi ominaisuudeksi kuin

itse strategian sisällön luominen. (Strategialähtöinen organisaatio 2002: 1–2.)
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BSC perustuu olettamukseen, että pelkkien taloudellisten mittareiden käyttö ohjaa yri-

tyksen johtoa tarkastelemaan liiaksi lyhyen aikavälin tuottoa ja menestystä yrityksen

pitkäaikaisen menestyksen kustannuksella. BSC:ssä tarkastellaan taloudellisten mitta-

reiden lisäksi organisaation tulevaisuudessa menestymiseen liittyviä mittareita, jotka

tuovat mukaan pitkän aikavälin menestymisen näkökulman. Tasapainoiselle kehityksel-

le tärkeimmät näkökulmat ovat: 1) taloudellinen näkökulma, 2) asiakasnäkökulma, 3)

sisäisten prosessien –näkökulma sekä 4) oppimisen ja kasvun näkökulma. (Kaplan &

Norton 1996: 21–24.) Alkuperäinen Kaplanin ja Nortonin BSC-malli esiteltiin Harvard

Business  Review:n  artikkelissa  ”The  Balanced  Scorecard  -  Measures  That  Drive  Per-

formance” vuonna 1992. Tuolloin neljäntenä näkökulmana oli vielä ”oppimisen ja in-

novaation” näkökulma.

Kuvio 2 Alkuperäinen Balance Scorecard (BSC) -malli (Kaplan & Norton 1992: 72).
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BSC:n mittarit perustuvat organisaation toiminta-ajatuksesta, ydinarvoista ja visiosta

johdettuun strategiaan, jolla organisaatio aikoo toteuttaa lisäarvoa omistajilleen. Kaplan

ja Norton korostavat, että strategian toteuttamisen ehtoja ovat sen kuvaaminen ja sitä

kautta strategian todellinen ymmärtäminen. Strategian kuvaamiseen ja ymmärtämiseen

Kaplan ja Norton kehittivät ns. strategiakartan. Strategiakartalla kuvataan visiosta ja

strategiasta johdettujen tavoitteiden syyseuraus-suhteita taloudellisen näkökulman, asia-

kasnäkökulman, sisäisten prosessien näkökulman ja oppimisen ja kasvun näkökulman

kautta tavoitetilasta aina yksittäisen työntekijän tärkeimpiin toimiin saakka. (Kaplan &

Norton 2002: 74, 80–86; 2004: 51–57.) Olennaista strategian toteuttamisessa on siten

tavoitteiden selkeä määrittely ja tavoitteisiin johtavien prosessien kuvaus kunkin organi-

saatiotason edellyttämällä tarkkuudella. Vasta tarkan kuvauksen jälkeen voidaan konk-

reettisesti hahmottaa, mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää kultakin prosessiin osal-

listujalta.

Organisaatiolla ei voi olla useampaa keskenään kilpailevaa strategiaa, mutta sen sijaan

voi olla useampia hierarkkisesti alisteisia strategioita. Kaplan ja Norton korostavat, että

tasapainotettu arviointi toimii strategiakohtaisesti. Olennaista on, että kaikille neljälle

näkökulmalle löytyy mittareita ja yhteensä noin 15–25 kappaletta. Kirjoittajat esittävät

esimerkin eräästä organisaatiosta, jolle 12 strategista mittaria oli oikea määrä. Mittari-

määrän nostaminen korkeammaksi vääjäämättömästi hämärtää niiden merkitystä strate-

gisina mittareina. Organisaatio voi käyttää päivittäisessä toiminnassaan haluamansa

määrää erilaisia mittareita toimintojen yksityiskohtaiseen diagnostisointiin. Niitä ei pidä

kuitenkaan sekoittaa strategisiin mittareihin, jotka ovat sidoksissa organisaation perim-

mäisten tavoitteiden saavuttamiseen. (Kaplan & Norton 1996: 162–164.)

Vuonna 1996 tasapainotettua mittaristoa otettiin Yhdysvalloissa käyttöön myös julkis-

sektorin organisaatioissa. Kaplan ja Norton esittävät, että tasapainotetun mittariston

hyöty julkisorganisaatioille näkyy erityisesti strategioiden selkiytymisenä, eli päätökse-

nä siitä mihin todella pyritään ja mitä päätetään jättää tekemättä. Markkinaehtoisista yri-

tyksistä poiketen julkisorganisaatiolla ei ole selkeää yhtä tavoitetta - voiton tuottamista

omistajalle. Kaplan ja Norton asettavatkin julkisorganisaation perimmäiseksi tavoitteek-

si ja strategisen tavoiteasettelun huipulle sekä toiminnan rahoittajat että palvelujen saa-
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jat. Tätä kautta julkisorganisaatio kehittää omia toimintaprosessejaan tuottaakseen ha-

luttuja arvoja molemmille tahoille. (Strategialähtöinen organisaatio 2002: 143–145.)

Hallinnon kehittämiskeskus (HAUS) alkoi kehitystyön vuonna 1997 Balance scorecard

–mallin kehittämiseksi suomalaiseen julkishallintoon sopivaksi (Määttä & Ojala 2001,

3). Julkishallinnon kehittämistyössä BSC-mallin näkökulmia jouduttiin tarkastelemaan

paremmin julkishallinnon toimintaan ja arvoihin sopivaksi. Julkishallinnon mallissa ta-

loudellisen näkökulman tilalle johtavaksi näkökulmaksi asetettiin vaikuttavuus, missä

kansalaiset ja poliittiset päätöksentekijät viime kädessä arvioivat organisaation hyödyn

yhteiskunnalle. Kolme muuta näkökulmaa muotoutuivat prosessien ja rakenteen, resurs-

sien ja talouden sekä uudistumisen ja työkyvyn alueille. (Määttä & Ojala 2001: 53)

Organisaation strategianprosessin toteuttamisessa on tärkeää löytää tasapaino neljän eri

näkökulman sekä niiden kriittisten menestystekijöiden välille. Julkisorganisaation tär-

kein näkökulma on vaikuttavuus-näkökulma, jolle kolme muuta näkökulmaa ovat alis-

teisia. Olennaista on löytää tasapaino kolmen muun ja vaikuttavuus -näkökulmien välil-

le niin, että kriittiset menestystekijät palvelevat mahdollisimman hyvin organisaation

perustehtävää - vaikuttavuutta. (Tasapainoisen onnistumisen haaste: 2001 66–67.)

Suomessa monet julkishallinnon toimialat ovat muokanneet alkuperäistä BSC-mallia

omia tarpeitaan vastaaviksi. Esimerkiksi poliisihallinto vahvisti 17.4.2001 strategias-

saan näkökulmiksi: 1) yhteiskunnallinen vaikuttavuus, 2) kansalais- ja asiakasnäkökul-

ma, 3) toimintojen sujuvuus ja taloudellisuus sekä 4) henkilöstön aikaansaannoskyky ja

osaaminen (Lumijärvi 2003, 53). Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta tarkastellaan

sitä, kuinka poliisi on toteuttanut yhteiskunnan sille asettamaa tehtävää. Kansalais- ja

asiakasnäkökulman kautta tarkastellaan miten poliisi palvelee kansalaisia ja sisäisiä asi-

akkaitaan. Toimintojen sujuvuus ja taloudellisuus –näkökulman kautta tarkastellaan po-

liisin toimintojen sujuvuutta ja taloudellisuutta. Henkilöstö-näkökulman kautta tarkas-

tellaan poliisin henkilöstön aikaansaannoskykyä ja osaamisen kehittymistä. Poliisihal-

linnossa tasapainotetun arvioinnin näkökulmien tasapainottaminen mielletään ensisijai-

sesti mahdollisuutena tarkastella valittuja tarkastelukulmia suurempina kokonaisuuksi-

na. Näin ollen tasapainoinen arviointi ei tarkoita kaikkien osatekijöiden pakonomaista
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tasapainottamista, vaan asioiden painottamista tietoisen valinnan kautta. Poliisihallin-

toon sovellettu BSC-malli otettiin käyttöön nimellä ”tasapainotettu arviointi”. Nimellä

haluttiin korostaa nimenomaan arviointi-aspektia sekä laajan kokonaistarkastelun näkö-

kulmaa. (Tasapainotettu arviointi (BSC) poliisiyksikön toiminnan ohjausvälineenä

2002: 6–7.)

Kuvio 3  Poliisihallinnon sovellus Balance Scorecard:sta (Tasapainotettu arviointi
  (BSC) poliisiyksikön toiminnan ohjauksen välineenä 2002: liite 4).



25

3.2 Tuloksellisuuden jäsennys valtionhallinnossa

3.2.1 Tulosprisma

Edellisellä vuosikymmenellä alkanut voimakas tuloksellisuusajattelun kehittäminen jat-

kui valtionhallinnossa 2000-luvulla. Kehitys konkretisoitui vuonna 2004, jolloin uudis-

tettiin valtion talousarviolainsäädäntö. Siinä tarkennettiin valtionhallinnossa käytettävän

tuloksellisuus-käsitteen peruskriteerejä. Tuloksellisuus-käsitteen sisällössä tehtiin selkeä

ero yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden välillä, koska

yhteiskunnallista vaikuttavuutta pidettiin liian laaja-alaisena ilmiökenttänä toimintayk-

sikkö-tasolla mitattavaksi. Toiminnallinen tuloksellisuus korostaa niitä asioita, joihin

toimintayksikössä voidaan suoraan vaikuttaa. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

nähtiin paremmin ohjaavina arvoina toiminnallisten tulostavoitteiden määrittelyssä. Joh-

tavana ajatuksena oli se, että yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ovat konkreet-

tisimmin vastuussa poliittisen päättäjät sekä valtionhallinnon ylin johto. Mitä lähem-

mäksi kansalaista organisaatiossa tultaisiin sitä etäisemmäksi ja yleisohjaavaksi yhteis-

kunnalliset vaikuttavuustavoitteet myös muuntuisivat. Yksittäistä, vaikutusmahdolli-

suuksiltaan rajallista, virastoa tai paikallistason toimintayksikköä ei voitaisi pitää vas-

tuullisena laaja-alaisen toimintapolitiikan tuloksellisuudesta. Valtionhallinnon paikallis-

tason edustajalla nähtiin kuitenkin voivan olla yksittäisiä yhteiskunnallisia vaikutta-

vuustavoitteita, mutta pääasiassa niiden rooli olisi ohjata paikallistason konkreettisten

tulostavoitteiden muodostamista. Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tulos-

tavoitteet korostavat yksikön oman toiminnan ja johtamisen merkitystä tuloksen tekemi-

sessä.

Valtionhallinnon omaksuma tuloksellisuusajattelu muodostuu siis yhteiskunnallisesta

vaikuttavuudesta sekä toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Toiminnallinen tuloksellisuus

koostuu kolmesta eri ulottuvuudesta:

1) Toiminnallinen tehokkuus, joka koostuu taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja kan-

nattavuudesta maksullisen palvelutoiminnan osalta.

2) Tuotokset ja laadunhallinta, jotka koostuvat suoritteista ja julkishyödykkeiden mää-

rästä sekä toiminnan palvelukyvystä ja laadusta.
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3) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen, joka koostuu henkilöstön määrää,

laatua, osaamista ja muuta aineetonta pääomaa kuvaavista tiedoista.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus muodostavat yhdessä

tuloksellisuuden peruskriteerit. Peruskriteerit on koottu yhteen ns. tulosprismassa. Tu-

loksellisuus muodostuu siten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tulok-

sellisuuden kokonaisuudesta, toisin sanoen eri osa-alueiden yhteisvaikutuksesta. Jotta

tulosohjaus voisi toimia hyvin, on tulostavoitteisiin sisällytettävä tavoitteita kaikilta tu-

loksellisuuden osa-alueilta. Tulosprisman huipulla on yhteiskunnalliset vaikuttavuusta-

voitteet, joista johdetaan tulostavoitteet. Tulostavoitteet jalkautetaan toiminnaksi tu-

losohjaus-prosessissa. Toisaalta toimijoilla on tilivelvollisuus toimimisestaan tulosta-

voitteiden mukaisesti. (Tulosohjauksen käsikirja 2005: 24–26.)

Kuvio 4 Tuloksellisuuden peruskriteerit (oikeat ja riittävät tiedot) (Tulosohjauksen

   käsikirja 2005: 26).

Perustava lähtökohta hallinnon tulokselliselle toiminnalle on se, että hallituksen ja mi-

nisteriöiden näkemykset koko toimialan kehityksen suunnasta ja toimintatavoista vas-
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taavat yhteiskunnallisia tarpeita. Toimiva tulosohjaus mahdollistaa myös hyvän tulok-

sellisuuden. Tulosohjauksen johtava ajatus on, että hallinnon kautta tuotetaan lisäarvoa

niin asiakkaille kuin koko yhteiskunnalle. Tulosohjauksella tavoitellaan siten

”mahdollisimman vaikuttavaa ja taloudellisesti tehokasta julkista toimintaa ja

julkisen varojen käyttöä. Tulosohjauksen kantavana periaatteena on saattaa ta-

voitteet ja tulokset sekä niukkojen taloudellisten ja henkisten voimavarojen käyt-

tö optimaaliseen tasapainoon.”

Jotta tulostavoitteet voivat olla toteutustasolla oikean suuntaisia, täytyvät tulostavoitteet

kirjata jo talousarvioon riittävän tarkasti ja toimintaa ohjaavasti. Tulosohjauksen idea

nojaa oikein asetettujen ja suhteutettujen tulostavoitteiden asettamiseen ja toisaalta tu-

loksellisuusraportoinnin kautta saatavaan tietoon toiminnan suunnasta. (Tulosohjauksen

käsikirja 2005: 24–27, 110.)

Tulosohjauksen toimivuuden ja tuloksellisuuden toteutumisen arvioinnissa on ensisijai-

sesti kysymys oppimisesta. Kuinka hyvin toiminnassa on onnistuttu ja millaisia kehit-

tämistarpeita toiminnassa on havaittavissa?  Arvioinnin kohteena tulee olla erityisesti

strategisesti merkittävät asiat, jolloin arviointi tukee myös strategian toteutumista. Arvi-

ointitiedon laadulla on suuri merkitys. Tietoa täytyy pystyä jalostamaan ja yhdistele-

mään kattavasti, jolloin siitä vasta saadaan riittävän oikea ja totuudenmukainen kuva.

Valtionhallintoon perustettiin talousarviolainsäädännön muutoksen yhteydessä valtiova-

rain controller-toiminto. Controller-toiminnolla pyritään ensinnäkin kehittämään ja oh-

jaamaan valtionhallinnon tilinpäätösraportointia sekä tuloksellisuuden arviointitoimin-

taa. Controller-toiminnon tarkoituksena on myös varmistaa, että valtionhallinnon toi-

minnan tuloksellisuudesta annetaan oikeat ja riittävät tiedot eduskunnalle annettavassa

tilinpäätösraportoinnissa. (Tulosohjauksen käsikirja 2005: 101–106.)

3.2.1 Tulosprisman ja tasapainotetun arvioinnin keskinäinen suhde

BSC-mallin johtavat periaatteet ovat voimakkaasti vaikuttaneet nykyisen valtionhallin-

non tuloksellisuuskriteeristön muodostumiseen. Valtionhallinnon tuloksellisuusajattelun

kehittämistyössä luovuttiin BSC-mallin erilaisista nimistä ja näkökulmien esittämista-

voista. Mm. valtion uutta talousarviolakia koskevassa hallituksen esityksessä tuodaan
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esiin, että lain valmistelutyössä esiintyi näkemyksiä, joiden mukaan BSC-viitekehys

olisi pitänyt tuoda esiin erityisesti ”tuloksellisuuden ja sitä koskevan raportoinnin jäsen-

telyn viitekehyksinä” (HE 56/2003: luku 5.2).

Valtionhallinnossa käyttöön otetun tuloksellisuuden kriteereiden (tulosprisman) ja tasa-

painotetun arvioinnin (BSC) jäsennykset näyttävät nopeasti katsottuna lähes samanlai-

silta. Niiden erona on kuitenkin se, että tulosprisma jäsentää tuloksellisuuden arviointi-

kriteerit yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta tasapainotettu arviointi (BSC) on ennen kaik-

kea strategisen johtamisen väline. (Virta 2005: 47). Toisin sanoen, tasapainotetun arvi-

oinnin (BSC) viitekehystä ja työvälineitä käyttäen organisaatio luo selkeät syyseuraus-

suhteet tavoitteista aina yksittäisen työntekijän tärkeimpiin tehtäviin saakka. Neljä kes-

kenään hierarkkista näkökulmaa ohjaavat huomion organisaation menestyksen ja kas-

vun kannalta tärkeimpiin tekijöihin. Strategiatyö on myös jatkuvasti käynnissä oleva

prosessi, jossa katsotaan sekä tulevaisuuteen että menneisyyteen. Siinä arvioidaan orga-

nisaation toimintatapojen optimaalisuutta tavoitetilaan pääsemiseksi ja opitaan toimin-

nasta saadusta palautteesta. Tulosprisma on kehikko, jonka avulla arvioidaan tulokselli-

suuden saavuttamista monipuolisesti, mutta juuri kyseisessä hetkessä. Tulosprisma oh-

jaa tarkastelemaan tuloksellisuutta tehokkuus ja tuottavuus -indikaattoreiden lisäksi

myös lopputuotteen laatua palvelujen käyttäjän näkökulmasta sekä pitkän aikavälin on-

nistumisen edellytysten eli henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen näkökulmasta.

3.3 Valtion tulosohjaus- ja raportointijärjestelmän kuvaus

Valtionhallinnon järjestämisen perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin

(11.6.1999/731). Sen mukaan ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa val-

tiopäiville kokoontunut eduskunta”. Lisäksi julkisen vallan käyttö tulee perustua lakiin.

(PeL 2 §.) Kansanvaltaisuuden ja oikeusvaltion kantaviin periaatteisiin kuuluu vas-

tuunalaisuus ja tilivelvollisuus julkisen vallan ja varojen käytössä sekä julkisten varojen

hoidossa. Vastuunalaisuus ilmenee mm. 1) oikeudellisena vastuuna virkatoimien lain-

mukaisuudessa, 2) poliittisena vastuuna hallituksen parlamentaarisessa vastuussa edus-

kunnalle, 3) tulosvastuuna valtion varojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 4) hallin-
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nollisena vastuuna erityisesti suoraan Valtioneuvoston alaisuudessa olevan hallinnon

alalla sekä 5) eettisenä ja moraalisena vastuuna hyvän hallinnon periaatteiden noudat-

tamisessa. (HE 56/2003: luku 1.)

Valtionhallinnon keskeisin ohjausjärjestelmä poliittisen tahdon kanavoimiseksi viran-

omaisten toimintaan on tulosohjaus. Ohjausjärjestelmän keskeisin ohjausväline on talo-

usarvio, missä poliittinen tahto konkretisoidaan toimintaresurssien ja tavoitteiden muo-

toon (Meklin 2002: 107–108).

Eduskunnan toimeenpaneva elin on valtioneuvosto (hallitus), joka ohjaa alaistensa mi-

nisteriöiden kautta valtionhallinnon toimintaa. Valtioneuvosto valmistelee hallitusoh-

jelman, missä linjataan hallituskauden keskeiset tavoite- ja toimintalinjat. Hallitusoh-

jelman toteuttamiseksi tehdään strategia-asiakirja. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa eri-

laisia politiikkaohjelmia, poikkihallinnollisia ohjelmia sekä periaatepäätöksiä (Mankki-

nen 2004: 8). Talousarvioesityksessä (budjetissa) konkretisoidaan strategia-asiakirjassa

esitettyjen tavoitteiden toteutumistavoitteet vuositasolla. Valtion budjetti tehdään aina

yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Budjetin suunnittelua ohjaavat toiminta- ja talous-

suunnitelmat (ns. kehys) tehdään kuitenkin yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan niin,

että budjettivuosi on ensimmäinen ja kolmea seuraavaa vuotta pidetään suunnittelussa

mukana. Suunnittelu on jatkuvaa ja joka vuosi suunnitteluun otetaan yksi vuosi lisää

kuluvan budjettivuoden jäädessä pois. (Meklin 2002: 117.) Valtioneuvoston toimintaan

osallistuva ministeri ohjaa alaisensa ministeriön hallinnonalan toimintaa. Ministeri vas-

taa, että valtioneuvoston tahto välittyy ministeriön toiminnan suunnitteluun ja toteutuk-

seen. Laki valtion talousarviosta (13.5.1988/423) 12 § velvoittaa ministeriöitä sekä nii-

den alaisia virastoja ja laitoksia suunnittelemaan toimialansa toiminnan vaikuttavuutta

ja toiminnallista tuloksellisuutta usean vuoden aikavälillä. Ministerin alaisuudessa toi-

mii ministeriön toiminnallisena johtajan kansliapäällikkö, joka käy tuloskeskustelut

alaistensa osastopäälliköiden kanssa. Tuloskeskusteluja käydään hallinnossa alaspäin

jokaisen hierarkkiaportaan välillä. Tulosneuvotteluiksi kutsutaan niitä hierarkkiavälejä,

joissa kahden itsenäisen toimintayksikön johtajat neuvottelevat tulostavoitteista ja niihin

kohdennetuista resursseista. Tulossopimukset allekirjoittavat ministeriön korkeimmat

virkamiehet ja toimintayksikköjen ylin johto. Tämä korostaa sitoutumista sopimukseen



30

sekä tilivelvollisuutta toiminnasta (Meklin 2002: 143.). Tulossopimusten keskeisin ta-

voite on sitouttaa alainen hallinto toimimaan päätettyjen linjausten mukaisesti. Tulos-

neuvotteluissa pyritään aidon vuorovaikutuksen kautta asettamaan tavoitteet haastavik-

si, mutta samalla tasapainoon osoitettavien resurssien kanssa.

Tulosohjausjärjestelmään kuuluu olennaisena osana myös keskeisten valtionhallinnon

elinten tuloksellisuusraportointi. Tuloksellisuusraportointia tehdään toiminnan arvioimi-

seksi. Arvioinnin keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa siitä, kuinka hyvin julkinen toimin-

ta on onnistunut ja millaisia kehittämiskohteita toiminnassa nähdään (Tulosohjauksen

käsikirja 2005: 102) Valtion talousarvioasetuksen (11.12.1992/1243) 21 §:ssä määritel-

lään, että tilivirastoina toimivat virastot raportoivat tulossopimusten toteutumisesta yh-

tenäisellä tavalla laadituilla tilinpäätöksillä sekä niihin liitettävillä toimintakertomuksil-

la. Ministeriöt raportoivat edelleen hallitukselle ministeriön tilinpäätöskannanottojen ja

toimialojen tuloksellisuuden kuvausraporttien avulla.

Laki valtion talousarviosta (13.5.1988/423) 17 § edellyttää, että hallitus raportoi koko

alaisensa hallinnon toiminnasta eduskunnalle tilinpäätöskertomuksella kalenterivuosit-

tain kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen tilinpäätöskertomuksessa raportoidaan

valtiontalouden hoidon onnistumisesta ja keskeisimmät seikat koko valtionhallinnon

toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityk-

sestä. Hallituksen tilinpäätöskertomuksen tulee sisältää oikeat ja riittävät tiedot koko-

naiskuvan saamiseksi valtion toiminnan tuloksellisuudesta.

Talousarvioesityksen valmisteluun kuuluu erilaisia vaiheita. Joulukuussa ministeriöt

toimittavat valtiovarainministeriöön toiminta- ja taloussuunnittelun yhteenvedot määrä-

rahakehys-ehdotuksiksi. Maaliskuussa valtioneuvosto tekee määrärahakehyksistä pää-

töksen, minkä pohjalta ministeriöt jatkavat virastojen ja laitosten talousarvioehdotusten

suunnittelua. Toukokuussa ministeriöt toimittavat talousarvioehdotukset valtiovarain-

ministeriöön. Heinä-elokuussa valtiovarainministeri esittää kantansa ministeriöiden ta-

lousarvioehdotuksiin. Mahdollisen ministeriöiden välisen neuvottelukierroksen jälkeen

kokoontuu hallitus elokuussa budjettiriiheen, missä hallitus sopii talousarvioesityksen

asiasisällöstä. Syyskuussa hallituksen talousarvioesitys esitellään eduskunnalle ja lopul-
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lisesti talousarvioesitys hyväksytään joulukuussa eduskunnan täysistunnossa. (TaA 1 §;

Meklin 2002: 131–136; Valtiovarainministeriön internetsivu: Valtion talousarvion val-

mistelu <http://www.vm.fi/vm/fi/09_valtiontalous/01_talousarvio/index.jsp>) Ministe-

riö vahvistaa tulostavoitteet talousarvioesityksessä. Lopullisesti tulostavoitteet hyväksy-

tään vasta, kun eduskunta hyväksyy talousarvioesityksen. Tulostavoitteet tulee asettaa

tulosprisman mukaisesti. (TaA 11–13 §).

3.4 Poliisin tuloksellisuusraportointi

3.4.1 Poliisiorganisaatio ja poliisin tehtävä

Poliisihallinto on osa valtionhallintoa. Poliisitoiminta on järjestetty lähtökohtaisesti

kolmiportaiseksi organisaatioksi, missä ylimpänä on poliisin ylijohto. Ylijohto on sa-

malla yksi sisäasiainministeriön osastoista – poliisiosasto. Ylijohdon tehtävänä on

suunnitella ja johtaa poliisitoimintaa koko valtakunnan alueella päättäen toimintalinjois-

ta ja tulostavoitteista, huolehtien toimintaedellytyksistä ja kehittämällä poliisia koskevaa

lainsäädäntöä.

Ylijohdon alaisuudessa toimii poliisin lääninjohdot, jotka ovat samalla lääninhallitusten

osastoja. Lääninhallitusten tehtävänä on suunnitella ja johtaa poliisitoimintaa lääninsä

alueella, sopia poliisilaitosten kanssa tulostavoitteista ja resursseista, ohjata ja valvoa

poliisilaitosten toimintaa sekä koordinoida yhteistoimintaa keskusrikospoliisin ja liik-

kuvan poliisin kanssa. Suoraan ylijohdon alaisuudessa toimivat myös poliisin 1) valta-

kunnalliset yksiköt, joita ovat keskusrikospoliisi, liikkuva poliisi ja suojelupoliisi, 2)

poliisioppilaitokset, joita ovat poliisikoulu ja poliisiammattikorkeakoulu, 3) muut yksi-

köt, joita ovat poliisin tekniikkakeskus ja poliisin tietohallintakeskus sekä 4) Helsingin

poliisilaitos. Läänien poliisiosastojen alaisuudessa toimii läänin alueella olevat ja pai-

kallisesta poliisin perustoiminnasta vastaavat poliisilaitokset. (Poliisin internetsivu: Po-

liisin organisaatio. <http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/E9D8E3C4F56C4927

C2256B8700455C96?opendocument>)

http://www.vm.fi/vm/fi/09_valtiontalous/01_talousarvio/index.jsp
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/E9D8E3C4F56C4927
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Kuvio 5  Poliisin organisaatio tutkimushetkellä.

Tutkimushetkellä valtion paikallishallintomalli on tarkastelun alaisena, mm. lääninhalli-

tusten asemaa ollaan määrittelemässä uudelleen. Tähän liittyen myös poliisin hallinto-

rakenteen mallia ollaan tarkastelemassa uusiin haasteisiin paremmin vastaavaksi. Sisä-

asiainministeriö asetti 18.8.2006 PORA-työryhmän (Poliisin hallintorakenteen kehittä-

mistyöryhmä) tekemään kokonaisselvitystä poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjes-

telmän ja yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri hallinnon tasoilla ja antamaan muutos-

esityksensä muutostarpeiden toteuttamiseksi. Työryhmän on jätettävä selvityksensä si-

säasianministeriölle 31.12.2007 mennessä. (PORA-työryhmän väliraportti 2007: 2.) Po-

liisin hallintorakenteen uudistus tulee koskemaan koko poliisitoiminnan järjestämistä

valtakunnassa. Poliisin peruspalvelujen osalta merkittävimpiä muutoksia tulevat ole-

maan lääninhallitusten asemaa sekä poliisilaitosten määrää ja kokoa koskeva muutokset.

Tutkimushetkellä PORA-työryhmän esityksestä saatavilla olevan tiedon mukaan paikal-

lispoliisin toiminta tullaan järjestämään nykyisten 90 kihlakunnan poliisilaitoksen sijas-

ta noin 24–29 suuremman poliisilaitoksen hallintomallilla. Muutostarvetta perusteellaan
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mm. seuraavilla syillä: 1) poliisihallintoon kohdistuu valtion tuottavuusohjelman mu-

kainen tavoite vähentää 362 henkilö muista kuin poliisiviroista vuoteen 2011 mennessä.

Poliisilaitoksia yhdistämällä hallintoa saadaan kevennettyä. 2) poliisin johtamisjärjes-

telmää voidaan selkeyttää ja tulosohjausprosessia saada paremmin toimivaksi. Erityises-

ti pyritään saamaan vaikuttavuutta toiminnalliselle tasolle asti. 3) poliisilaitosten toi-

minnan arviointi tulee paremmin vertailukelpoisiksi, kun poliisilaitokset tulevat väes-

tömäärältään, suoritteiltaan ja henkilöstömäärältään tasakokoisemmiksi toisiinsa nähden

sekä 4) toimintaresurssin käyttö tulee joustavammaksi, erikoisosaamiseen voidaan pa-

nostaa ja toiminnan painopistealueita voidaan toteuttaa paremmin. Poliisitoiminnan täy-

tyy jatkossakin perustua poliisin peruspalvelujen turvaamiseen lähellä kansalaista. Tä-

män seikan kohdalla täytyy huomioida mm. kielivaatimukset sekä harvaan asuttujen

seutujen olosuhteet. Lisäksi työryhmä lähtee siitä, että poliisitoiminnan tuloksellisuutta

täytyy jatkossakin pystyä ohjaamaan ja arvioimaan tulosalueiden kautta, joita ovat: hä-

lytystoiminta ja valvonta, rikostorjunta ja lupapalvelut. (PORA-työryhmän väliraportti

2007: 8–10)

Tulevien poliisilaitosten toimialueiden rajat ovat pitkälti yhtenevät nykyisten hätäkes-

kusten ja pelastuslaitosten toimialueiden kanssa. Vaikka poliisilaitoksista tulee nykyistä

suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia ja hallintoa keskitetään pääpoliisiasemille, ei

käytännön poliisitoimintaan tule juurikaan muutoksia. Esimerkiksi Pirkanmaalla nykyi-

set seitsemän kihlakuntaa tulevat muodostamaan yhden poliisilaitoksen, jossa pääpo-

liisiasemana on nykyinen Tampereen kihlakunnan poliisilaitos, mutta käytännön poliisi-

toimintaa tehdään edelleen nykyisissä poliisin toimipisteissä sekä niiltä käsin.

Toinen keskeinen kysymys tulee olemaan lääninhallitusten poliisiosastojen koko ja

muoto sekä tehtäväkuva. Suurten poliisilaitosten mallissa on tämä seikka yleisesti herät-

tänyt keskustelua. Millainen tila ja tarve läänin poliisijohdolle jää varsinkin, kun suure-

nevien poliisilaitosten poliisipäälliköiden rooli halutaan painottuvan strategisen johta-

misen alueelle operatiivisen johtamisen jäädessä enemmän substanssissa toimivan pääl-

lystön vastuulle (PORA-työryhmän väliraportti 2007: 44).
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Poliisin tehtävä on määritelty poliisilain 1 §:ssä (7.4.1995/493) seuraavasti:

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen,
selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten
sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava
jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Tätä tehtävää toteuttaa koko poliisin organisaatio yhdessä siten, että poliisilaitokset vas-

taavat poliisin peruspalvelujen tuottamisesta paikallisesti koko valtakunnan alueella.

Erillisyksiköt tukevat tehtävän täyttämistä omalla erityissektorillaan siten, että keskusri-

kospoliisi vastaa kansainvälisen ja vakavan rikollisuuden torjunnasta sekä rikostorjunta-

työn kehittämisestä, liikkuva poliisi vastaa erityisesti liikenteen valvonnasta ja tukee

paikallispoliisin toimintaa ja suojelupoliisi vastaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä vaa-

rantavien hankkeiden ja rikosten torjunnasta ja tutkinnasta. (Poliisin internetsivu: Polii-

sin valtakunnalliset yksiköt. <http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/074CFD

C370C7865DC2256B87004697F0?opendocument>)

3.4.2 Poliisihallinnon tulosohjaus- ja raportointijärjestelmä

Poliisin tulosohjaus- ja raportointijärjestelmä linkittyy valtionhallinnon ohjausjärjestel-

mään kohdassa 3.3 kuvatulla tavalla. Poliisihallinnossa tulosohjauksen keskeisiä vaihei-

ta ovat toiminnan ja talouden suunnittelu (toiminta- ja taloussuunnitelma), missä asete-

taan toiminnallisia tavoitteita useamman vuoden tarkastelujaksolle, nelivuotisen kehyk-

sen resurssisuunnittelu, yhtä vuotta koskeva suunnitelma (tulossuunnitelma) ja talousar-

viovalmistelu sekä jokavuotiset tuloskeskustelut suunnitelmien jalkauttamiseksi. Toi-

minnan tuloksellisuuden seurantaa tehdään eduskunnalle suunnatuissa kertomuksissa ja

raporteissa, strategiatapaamisten yhteydessä sekä tulossopimusten ja –suunnitelmien

seurannassa. Vaikka poliisin lääninjohdot eivät osana lääninjohtoa olekaan itsenäisiä

tilivirastoja, antavat ne silti tilinpäätöskertomuksen ja johon ministeriö antaa tilinpää-

töskannanoton. Hallitusohjelmassa, sen strategia-asiakirjassa sekä erilaisissa ohjelmissa

ja periaatepäätöksissä asetetaan vaatimuksia poliisitoiminnalle. Tavoitteena on, että Si-

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/074CFD
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säisen turvallisuuden ohjelmassa linjattaisiin keskeiset poliisitoimintaa koskevat valtio-

neuvoston tavoitteet. Vuositasolla poliisin toimintaa ohjataan valtion talousarviolla,

minkä esityksessä määritellään tulostavoitteet ja käytettävät mittarit. Poliisin toiminta-

ja taloussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet perustuvat poliisin visio- ja strategiatyöhön,

missä keskeisenä jäsentämisen välineenä on tasapainotettu arviointi (BSC). Suunnitel-

mien toimeenpano alkaa ministeriön kansliapäällikön ja poliisiosaston osastonjohtajan

(poliisiylijohtaja) välisellä tuloskeskustelulla. Poliisin ylijohto käy tulosneuvottelut

alaistensa yksiköiden kanssa. Tulosneuvotteluun kuuluu yksiköiden välinen neuvottelu

sekä poliisiylijohtajan ja alaisen yksikön johtajan (lääninpoliisijohtaja) välinen tulos-

keskustelu. (Mankkinen 2004: 8–14) Lääninpoliisijohto käy tulosneuvottelut edelleen

alaistensa poliisilaitosten edustajien kanssa. Poliisilaitosten päälliköt käyvät tuloskes-

kustelut lähimpien alaistensa kanssa. Tuloskeskustelu etenee esimiesportaalta toiselle

aina perustyöntekijään saakka. Tulosneuvottelujen ja tuloskeskustelujen tavoitteena on

johdonmukaisesti muuntaa poliittisen päätöksentekijän tahto ja poliisin ylijohdon valta-

kunnalliset tavoitteet asianomaisen organisaatiotason mukaisiksi tavoitteiksi, aina yksit-

täisen työntekijän selkeiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi asti. Huomioitavaa on, että po-

liisin lääninjohto on hierarkkisesti alin porras, joka on velvoitettu tekemään formaalin

tuloksellisuusraportoinnin. Poliisilaitoksilla tällaista velvoitetta ei ole, eikä niille ole

myöskään muodostunut yhtenäistä dokumentointitapaa.
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Kuvio 6 Valtionhallinnon tulosohjaus- ja seurantaprosessi (mukailtu useista valtion-
   hallinnon dokumenteista).

3.6 Tuloksellisuuden arvioinnin tehtävä

Julkishallinnon kehityksen keskeisenä haasteena voidaan pitää tuloksellisuusarvioinnin

kehittämistä. Tuloksellisuusarvioinnin keskeisimpänä kysymyksenä on tuloksen määrit-

täminen, eli mitä tuloksella ymmärretään? Toinen keskeinen kysymys on luonnollisesti

tuloksen arviointitapa. Julkisen toiminnan tuloksellisuus on ennen kaikkea toiminnan

järkevyyttä niin taloudelliselta kuin kansalaisten odotustenkin kannalta. Julkishallinnos-
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sa tuloksellisuuden arviointi on jo 1990-luvulta lähtien ollut yleisesti käytössä useissa

kehittyneissä maissa. Tuloksellisuuden arvioinnille ei ole muotoutunut selkeää, yleis-

maailmallista kriteeristöä. Tuloksellisuuden arviointi nähdään kuitenkin tärkeänä tekijä-

nä sekä taloudellisen tehokkuuden että kansalaisten luottamuksen ylläpitämisessä. Mo-

dernissa julkisen sektorin johtamisorientaatiossa arviointia pidetään myös tärkeänä osa-

na johtamista. (Kuusela 2007: 31.)

Arviointi nähtiin 1900-luvun alkupuolella ensisijaisesti mittaamisena. Myöhemmin ar-

viointi laajeni myös kohteen kuvaamiseen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 1960 ja

1970 –luvuilla arvioinnin keskiöön tuli vertailu startardeihin. Viimeisin kehitysvaihe

korostaa konstruktionistista arviointia, mikä perustuu osapuolten keskusteluun ja erilais-

ten konstruktioiden arviointiin. Tulosjohtamisen malli on kehittynyt suhteellisen selke-

äksi. Sen sijaan tuloksellisuuden arviointi ei ole kehittynyt samassa suhteessa. Keskeisiä

ongelmia on edelleen itse tuloksellisuuden käsitteen määrittely, mittaamisen ongelmat,

kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon suhde sekä tuloksellisuusstandardien määrittely.

(Kuusela 2007: 35–38, 45)

Eduskunnan budjettivallan optimaalinen käyttö edellyttää palautetta aikaisemmin tehty-

jen ratkaisujen vaikutuksista. Toisin sanoen, mikä on myönnettyjen määrärahojen vai-

kuttavuus? Eduskunnan tehtävien onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että tu-

losohjaukseen kytkeytyy toimiva tiedontuotantojärjestelmä. Tuloksellisuustieto ohjaa

resurssien kohdentamista, strategista suunnittelua ja toiminnan painopisteiden asetta-

mista. (Kertomusmenettelyn kehittäminen eduskunnan valtion taloudenhoidon valvonta-

toimen osana 2002: 18)

Tulossopimuksissa tavoitteita asetetaan sekä toiminnan tehokkuudelle että julkisten pal-

velujen laadulle. Tulos-orientoituneen ajattelun lähtökohtana on se, että julkinen toimin-

ta on tuloksellista silloin, kun toiminnalla saavutetaan yhteiskunnallista hyötyä tehok-

kaasti voimavaroja hyödyntäen. (Tulosohjauksen terävöittäminen 2003: 35)

Jotta tuloksellisuutta olisi mielekästä arvioida, tulisi ministeriöiden pystyä priorisoi-

maan toimialojensa virastojen tulostavoitteet. Toiminnan ohjaus kärsii jos tulostavoittei-
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ta asetetaan paljon ja niiden tärkeysjärjestystä ei osoiteta selkeästi. Virastojen perusteh-

tävät on yleensä kirjattu lakeihin ja asetuksiin. Niistä on johdettavissa avaintulosalueet.

Oikeiden asioiden mittaaminen edellyttää avaintulosalueiden kriittisten menestysteki-

jöiden tunnistamista. (Taipale 1990: 73)

Tuloksellisuuden arvioinnin tarpeellisuus on kasvanut samassa suhteessa kuin organi-

saation tarve kontrolloida kuluja, yllä pitää luottamusta kansalaisiin ja vähentää hallin-

toa. Tuloksellisuuden mittaaminen mahdollistaa ongelmien paikantamisen ja mahdolli-

suuden havainnoida muutoksia, jos mittauksen perusteella on toimintoja muutettu. Mit-

taaminen helpottaa päätöksentekoa, kun subjektiivisen tuntemuksen sijaan voi enemmän

nojautua objektiiviseen mittaus- tai arviointitulokseen. Käytännössä mittaaminen hel-

pottaa objektiivista vastaamista kansalaisten oikeutettuihin kysymyksiin palvelujen ta-

sosta, tehokkuudesta ja oikeasta kohdentamisesta. (Holzer & Callahan 1998: 117–119)

Tuloksia arvioidaan organisaatioissa siksi, että tiedettäisiin miten toiminnassa on onnis-

tuttu. Toisin sanoen, tuloksellisuuden arvioinnilla haetaan palautetta organisaatiolle en-

sisijaisesti toiminnan ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Julkishallinnon alueella korostuu

erityisesti objektiivisen palautetiedon antaminen poliittisille päättäjille, jotka arvottavat

ja priorisoivat hallinnon toimintoja kansalaisten etujen mukaisesti. Tuloksellisuuden

arviointi korostuu julkishallinnossa myös siksi, että yksityissektorille ominaista maksa-

van asiakkaan ja kannattavuuden viitekehystä ei ole käytettävissä. (Lumijärvi 1999: 28)

3.7 Tuloksellisuuden arvioinnin vaatimuksia ja menetelmiä

Tuloksellisuuden kokonaisarvioinnin tekemisen edellytys on tulosyksikkötasoisuus. Ar-

viointiin tulisi ottaa mukaan vain sellaisia tekijöitä, joihin tulosyksikön omalla toimin-

nalla voidaan vaikuttaa. (Lumijärvi 1994: 54.) Tuloksellisuuden kokonaisarviointi ei

edellytä kaikkien näkökulmien tarkkaa ja kokonaisvaltaista arviointia. Keskeistä on, että

kullakin näkökulmalla on mittareita, jotka kuvaavat alueen onnistumista. Mittaustark-

kuudelle ei ole yleistä normia, vaan tarkkuus on suoraan suhteessa mitattavan asian hal-

littavuuteen. Tuloksellisuuden kokonaisarvioinnin tekemiseksi mittareilta vaaditaan 1)
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ajallisesti keskinäistä yhteyttä, 2) mittauksellisuutta, 3) pelkistettävyyttä sekä 4) yksik-

kökohtaisuutta. Jotta voitaisiin puhua kokonaisarvioinnista, edellyttää se lisäksi määräl-

listen tunnuslukujen, laadullisten kuvausten ja toisinaan jopa verbaalisten arviointien

yhdistämistä. Tuloksellisuuden osa-alueiden tunnusluvut tulisi olla pelkistettävissä yh-

teen kuvaajaan. Kokonaisarvioinnissa osa-alueiden tuloksia tulee suhteuttaa toisiinsa.

Jos painotuksista ei ole mainintaa, niin lähtökohtaisesti osa-alueet ovat painoarvoltaan

suunnilleen samanarvoisia tuloksellisuuden kuvaajina. Tuloksellisuuden kuvauksessa

osa-alueita voidaan kuitenkin painottaa halutulla tavalla. Painotusten asettamiselle ei ole

olemassa yhtä yleistä mallia, vaan painotukset tehdään tuloksellisuustiedon käyttäjän

arvotusten kautta. Tuloksellisuuden kokonaisarvioinnin tulkinta edellyttää vertaamista

johonkin, esimerkiksi tavoitteisiin, aiempien vuosien tuloksiin tai muihin samantyyppi-

siin ja –kokoisiin yksiköihin. (Lumijärvi 1999: 23–25.)

Julkishallinnossa organisaation toiminnan mittaamista on perinteisesti kyseenalaistettu

ja perusteltu näkemystä sillä, että mittarit ovat epätäydellisiä eivätkä näin voi antaa täy-

sin varmaa kuvaa onnistumisesta. Organisaation johtaminen kuitenkin edellyttää, että

asioita pystytään seuraamaan. Seuraaminen edellyttää mittaamista ja mittaaminen edel-

lyttää tärkeiden asioiden, kuten kriittisten menestystekijöiden määrittelemistä. Tasapai-

notetun arvioinnin strategisen johtamisen perusajatus on arvioida kokonaisonnistumista

niin laadullisesti kuin määrällisestikin. Arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa siitä,

toteuttaako organisaatio strategiaa vai ei. Arviointikriteerien ja mittarien asettamisessa

on olennaista tiedostaa, mitä ne mittaavat ja mitkä alueet jäävät arvioinnin ulkopuolelle.

Jokaisella kriittisellä menestystekijällä voi olla useita mittareita, mutta ei kuitenkaan

enempää kuin kolme kappaletta. (Määttä ym. 2001: 63–64.)

Tuloksellisuuden kokonaisarvioinnilla tuotetaan tietoa organisaation tuotannontekijöis-

tä, toiminnoista, suoritteista sekä niiden laadusta ja vaikutuksista. Laajimmillaan koko-

naisarviointi on kaikkien olennaisten määrää ja laatua kuvaavien tunnuslukujen ja kuva-

usten samanaikaista ja kombinoivaa esittämistä. Kokonaistavan arvioinnin perusmallina

pidetään matriisikuvausta. Siinä kuvataan määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja rinnak-

kain ja sellaisenaan. (Lumijärvi 1994: 19.)
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Matriisikuvauksen vahvuus on laaja-alaisuudessa ja toisaalta mahdollisuudessa hienoja-

koisuuteen. Tässä piilee myös mallin heikkous, kun päätelmien tekeminen vaikeutuu

hienojakoisuuden lisääntyessä. Mallin ongelmana on myös yksiköiden välisen vertailun

vaikeus. Vertailtavuutta voidaan mallissa parantaa, jos tunnuslukuja kokonaistetaan ja

pelkistetään. Toinen perusmalli kokonaisarvioinnin tekemiseen on typologisointi, missä

tulos-alueita vertaillaan kahden muuttujan avulla. Ristiintaulukoinnin avulla voidaan

tulosyksiköitä vertailla esimerkiksi tehokkuuden ja laadukkuuden suhteen. Kolmas esi-

tysmalli on vektorikuvaus. Sen etuja on erityisesti graafinen esitysmuoto, jossa eri yksi-

köiden välinen vertailu on selkeää ja havainnollista. Rajoitteena mallissa on vektorien

määrän rajallisuus sekä toisaalta se, ettei mallista voida päätellä paremmuutta, jos yksi-

köiden vektorikohtainen menestys painottuu eri tavoilla. (Lumijärvi 1994: 50–51.)

Tuloksellisuuden kokonaisarvioinnin esitysmuodoissa on toisinaan tarvetta yhdistellä

eri mittareiden tunnuslukuja yhdeksi kuvaajaksi. Määrää ja laatua voidaan yhdistää

muodostamalla tulofunktio suoritteiden kokonaismäärästä ja laadun luku-määreisestä

kuvaajasta. Laadun lukumääräinen  kuvaus perustuu ajatukseen, että tuotteet nähdään

kaksijakoisena – hyväksyttynä tai hylättynä laatuna. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi

hyväksyttyjen suoritteiden ja suoritteiden kokonaismäärän suhdetta kuvaavaa lukua yk-

sikön laadullisena mittarina. Tulosyksikköjen keskinäinen vertailu onnistuu tulo- ja

summamuotoisten kuvausten avulla. Kokonaisarvio muodostuu, kun valittuja tunnuslu-

kuja summataan tai kerrotaan keskenään. Tunnuslukujen valinta ja summa- tai tuloyhtä-

lön variaatiot mahdollistavat edelleen erilaisten yhteismitallisten indeksien muodosta-

misen, joiden avulla tulosyksiköiden vertailu helpottuu. (Lumijärvi 1994: 51–53.)

Tulostavoitteiden saavuttamisen mittaamisessa voidaan käyttää kolmiportaista mallia,

missä käytetään kirjallista arviointia. Tulostavoitteen onnistumiselle määritellään arvi-

ointikriteerit sekä tavoitetasot. Tavoitetasoja on kolme kappaletta: minimi-tavoite, rea-

listinen tavoite sekä maksimi-tavoite. (Määttä ym. 2001: 64–65.) Tämä arviointitapa

soveltuu erityisesti strategioiden toteuttamisen seurantaan. Toisaalta malli on jo itses-

sään strategian toteuttamisen suunnittelun väline, kun kriittiset menestystekijät, niiden

arviointikriteerit ja erilaiset tavoitteen toteutumismahdollisuudet suunnitellaan etukä-

teen.
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4. TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT

4.1 Tutkimusaineisto

Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu lähtökohtaisesti kaikkiin poliisi- ja valtionhal-

linnon tuottamiin asiakirjoihin, joista voidaan kuvitella saatavan tutkimukselle hyödyl-

listä tietoa. Tällaisia asiakirjoja ovat erityisesti hallinnon tuottamat erilaiset tulosohjauk-

seen ja tuloksellisuuden jäsentämiseen liittyvät työryhmäraportit, arvioinnit ja hallinnon

kehittämisasiakirjat sekä hallinnonalalla toteutetut tutkimukset. Keskeisiä asiakirjoja ja

niiden yhteyttä tutkimuksen teemaan olen eritellyt tarkemmin kohdassa 5.

Tämän tutkimuksen toisena yhtenäisenä kohteena ovat Länsi-Suomen läänin suomen-

kieliset poliisilaitokset ja niiden tulossopimukset vuodelta 2007. Tulosopimusten kautta

pyritään tutkimukseen tuomaan realistinen näkemys tuloksellisuuden arvioimisen mah-

dollisuuksista ja tarpeesta tutkimushetkellä. Länsi-Suomen läänissä on noin 1, 86 mil-

joonaa asukasta ja 189 kuntaa. Maakuntia on seitsemän, samoin kuin pelastuslaitoksia.

Valtion hätäkeskuksia on viisi kappaletta ja kihlakuntien poliisilaitoksia 34 kappaletta.

(Länsi-Suomen lääninhallituksen internet-sivu: Läänin tunnuslukuja.

<http://www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/home.nsf/pages/7FBCE5FB6820146FC22570670

0457AFA>) Poliisihallinnon budjetti (määrärahajako ja nettobudjetoidut tuotot yhteen-

sä) vuodelle 2007 on noin 616 miljoonaa euroa, mistä Länsi-Suomen osuus oli lääni-

kohtaisesti suurin, noin 129 miljoonaa euroa (Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma

2008–2011 ja tulossuunnitelma 2007: 38).

Länsi-Suomen läänin suomenkielisiä poliisilaitoksia on 30 kappaletta. Ne ovat luonteva

tutkimuskohde ensinnäkin siksi, että ne edustavat kihlakuntalukumääräisesti kolman-

nesta valtakunnan paikallispoliisin toiminnasta ja poliisihenkilöiden lukumäärän osalta

hieman alle kolmannesta koko valtakunnan paikallispoliisin toiminnasta. Näin ollen tut-

kimustulosten yleistettävyyttä voidaan pitää kohtuullisena myös koko valtakunnan po-

liisilaitoksia ajatellen. Toiseksi lääni-taso on luonteva alueellinen ja hallinnollinen raja

valittaessa tutkimuskohdetta tällaiseen perustutkimukseen, jossa tarkoituksena on lähteä

hahmottamaan ilmiön luonnetta. Kolmas peruste tutkimusjoukolle on tutkimuksen teki-

http://www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/home.nsf/pages/7FBCE5FB6820146FC22570670
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jän koti- ja työpaikan sijoittuminen Länsi-Suomen läänin alueelle, jolloin tutkimus on

taloudellisesti ja käytännön toteuttamismahdollisuuksiltaan kustannustehokkainta ja jär-

kevässä suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen. Tutkimuskohteen valintaan vaikutti myös

tarve saada mahdollisimman tuoretta ja nykyhetkeen sidoksissa olevaa tietoa poliisilai-

toksen tuloksellisuudesta, koska tulosohjaus kehittyy vuosi vuodelta eteenpäin. Näin

ollen tutkimus rajataan koskemaan vain vuoden 2007 dokumentointia. Valinnan taustal-

la on myös oletus siitä, että poliisilaitoksen tuloksellisuus liittyy olennaisesti tulostavoit-

teiden saavuttamiseen.

Tutkimuskohteeksi valittiin Länsi-Suomen läänin 30 suomenkielistä poliisilaitosta, kos-

ka kahdella eri kielellä toteutetut tuloksellisuusarvioinnin ja tulosohjauksen asiakirjat

olisivat olleet tutkijalle merkittävä lisähaaste. Länsi-Suomen läänin neljä ruotsinkielistä

poliisilaitosta: Turunmaa, Mustasaari, Pietarsaari ja Närpiö sijoittuvat läänin rannikko-

seudulle ja edustavat poliisihenkilöiden määrällä mitattuna noin vajaata kuutta prosent-

tia koko läänin poliisitoiminnasta (Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008–2011 ja

tulossuunnitelma 2007: 34, poliisilaitosten tulossopimukset). Näin ollen niiden jättämi-

nen pois tutkimuskohde-joukosta ei vaikuttane olennaisesti tutkimustuloksiin.

4.2 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmä koostuu niistä käytännöistä ja toiminnoista joiden avulla tutkimus-

kohteesta tuotetaan havaintoja sekä säännöistä, joilla havaintoja voidaan edelleen tulki-

ta. Menetelmän on oltava sopusoinnussa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ongelmaksi voi muodostua se, että tutkimuksen luonne

on usein monen näkökulman yhdistämistä ja toisaalta itsestään selvienkin asioiden ky-

seenalaistamista. Kvalitatiiviselle tutkimukselle voidaan pitää ihanteellisena tilana sitä,

että tutkimuksen aineisto on olemassa tutkijasta ja tutkimuksesta huolimatta. Kvalitatii-

vinen aineisto on usein monitasoista ja kompleksista ja koostuu dokumentoiduista tilan-

teista. Tällaisen aineiston ero esimerkiksi lomaketutkimukseen on siinä, että lomaketut-

kimus koostuu mittaustuloksista ja kvalitatiivinen aineisto koostuu taas näytteistä - pa-
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loista todellista maailmaa. Palojen tulkinnasta tehtyjen havaintojen merkitys täytyy pe-

rustella oikeaksi, tai vähintään mielekkääksi ja mahdolliseksi. (Alasuutari 1994: 72–79.)

Tutkimuksen keskeisin metodinen valinta on se, että poliisilaitoksen tuloksellisuuden

arvioinnin olemusta ja siihen liittyvää problematiikkaa lähdetään tarkastelemaan hallin-

nossa tuotetun dokumentaation perusteella. Tätä dokumentaatiota analysoidaan tulok-

sellisuuden arvioinnin näkökulmasta. Miten tuloksellisuus ymmärretään ja mitä kehit-

tämistarpeita siinä nähdään? Dokumentaatio on tutkimuksessa jaettua kahteen eri tutki-

musjoukkoon. Ensimmäisen tutkimusjoukon muodostaa poliisihallinnon keskeiset tu-

loksellisuuteen ja tulosohjaukseen liittyvät erilaiset arviointi- ja hankeraportit, työryh-

mämuistiot ja tutkimukset. Näitä dokumenttien kautta avautuu näkymä 1990 ja 2000 –

lukujen aikana poliisihallinnossa tapahtuneeseen tuloksellisuusajattelun kehittymiseen.

Dokumenttien kautta välittyy kuva siitä, miten ja mitä kautta kehitys nykypäivän tilan-

teeseen on muotoutunut. Toisen tutkimusjoukon muodostaa Länsi-Suomen kihlakuntien

suomenkieliset poliisilaitokset ja erityisesti niiden vuodelle 2007 tehdyt tulossopimuk-

set Länsi-Suomen läänin poliisijohdon kanssa. Tutkimusjoukon olisi ensisijaisesti muo-

dostanut poliisilaitosten dokumentoitujen tuloksellisuusraportit jos sellaisia olisi ollut

olemassa. Tällaista dokumentaatiota ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten tutkimus koh-

distetaan muuhun dokumentaatioon, josta voidaan kuvitella saatavan tietoa poliisilaitos-

ten tuloksellisuuden arvioinnista. Poliisilaitoksen tuloksellisuuden arviointia lähinnä

oleva asiakirja on poliisilaitoksen ja läänin poliisijohdon välinen vuotuinen tulossopi-

mus. Tulossopimus on asiakirja, jossa ilmaistaan numeraalisin ja kirjallisin muodoin

poliisilaitoksen tulostavoitteet. Tulossopimusten kautta saadaan erityisesti kuvaa siitä,

kuinka tulossopimus tulosohjauksen konkreettisena ilmentymänä poliisilaitostasolla an-

taa mahdollisuuksia tuloksellisuuden arvioimiseen paikallistasolla.

Suoranaisia tuloksellisuuden arviointiin liittyviä dokumenttejä ovat lääninhallituksen

tuloksellisuusraportointi, ministeriön tilinpäätöskannanotot ja toimialojen tuloksellisuu-

den kuvausraportit sekä hallituksen tilinpäätöskertomus eduskunnalle. Näiden doku-

menttien käyttö on kuitenkin sikäli ongelmallista, että niissä tehdyissä arvioinneissa ir-

taudutaan itse tutkimuskohteesta, poliisilaitoksen tuloksellisuudesta. Tutkimuksessa

lähdetään siitä, että ulkoisen ohjauksen näkökulmasta poliisilaitoksen tuloksellisuuden



44

määrittelee läänin poliisijohto. Tällöin tuloksellisuuden poliisilaitoskohtainen määrittely

on paremmin näkyvissä poliisilaitoskohtaisissa tulossopimuksissa kuin poliisin läänin-

johdon tekemässä tuloksellisuusraportoinnissa poliisin ylijohtoon. Em. tuloksellisuusra-

portointi kohdistuu koko lääninjohdon alaiseen poliisitoimintaan ja kertomus on siten

ensisijaisesti läänintason raportoinnista. Vaikka näillä tasoilla on selkeä toiminnallinen

yhteys, on tutkimuksellisesti merkittävää, kun näkökulma muuttuu. Näin ollen tässä tut-

kimuksessa poliisilaitoksen tuloksellisuudesta kertovana tärkeimpinä dokumentteina

pidetään poliisilaitoksen tulossopimusta.

Dokumenttien analysointi tapahtuu teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Lähtökohtana

ovat valtionhallinnon tuloksellisuuden kriteerit, jotka on esitetty ns. tulosprismassa. Tu-

losprisma on kuitenkin vain lähtökohta, koska valtionhallinnon tuloksellisuuden rapor-

tointivelvoite ei kohdistu enää tilivirastojen alaisiin toimintayksiköihin. Näin ollen po-

liisilaitosten tuloksellisuuden arvioinnin jäsentämiseen antaa viitteitä myös muu yleinen

julkishallinnon tuloksellisuutta käsittelevä teoria.
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5. TULOKSELLISUUDEN KUVA HALLINNON

    DOKUMENTTIEN JA TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA

Seuraavassa esitellään tutkimusjoukkojen 1 ja 2 sisältö sekä olennaiset löydökset tutki-

musaiheen kannalta. Ensimmäiseksi esitellään tutkimusjoukko yksi, mikä koostuu polii-

sihallinnon tuottamista erilaista arviointi- ja työryhmäraporteista sekä aihetta koskevasta

tutkimuksesta. Raportit ja tutkimukset on esitelty kronologisessa järjestyksessä.

Tutkimusjoukko 1

PIKE-projektin loppuraportti 1992.

Sisäasiainministeriön poliisiosastolla toteutettiin vuosina 1991–1992 PIKE-projekti,

mikä oli osa laajempaa sisäasiainministeriössä toteutettavaa kehittämishanketta tarvitta-

van tulosohjaus- ja tuloksellisuustiedon hankkimisesta, koordinoimisesta ja käytöstä.

Projektin loppuraportissa (1992) tuloksellisuus määritellään koostuvaksi vaikuttavuu-

desta, tuottavuudesta ja taloudellisuudesta. Vaikuttavuus jakautuu vielä asiakasvaikutta-

vuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tuloksellisuuden arvioinnin painopisteet

sijoittuvat hierarkkisesti siten, että poliisin ylijohdossa painopiste on vaikuttavuudessa,

lääninjohdoissa painopiste on taloudellisuudessa ja poliisipiireissä painopiste on tuotta-

vuudessa. Valtakunnallisissa erillisyksiköissä painopisteet sijoittuivat sekä taloudelli-

suuden että tuottavuuden alueelle. Tuloksellisuusinformaation laadusta todetaan, että

poliisipiirit tuottavat yksityiskohtaista tietoa omiin tarpeisiin sekä siitä jalostettua tietoa

läänin- ja ylijohdon tarpeisiin. Lääninjohto tuottaa edelleen jalostettua tietoa ylijohdolle

sen tarpeita vastaavasti. Raportissa linjataan myös, että ohjaava yksikkö määrittelee tar-

vitsemansa tiedon tason, mutta muutoin ei rajaa alaisensa yksikön tiedon keräämistä.

Raportissa määritellään lääninjohdon tasot sekä valtakunnalliset erillisyksiköt formaa-

lin, raportissa esitellyn tuloksellisuusraportoinnin tekijöiksi. Poliisilaitoksilta ei näin ol-

len tällaista raportointia edellytetty. Raportissa otetaan tuloksellisuustiedon raportoinnin

lähtökohdaksi silloin voimassa ollut organisaatiomalli poliisin ylijohdon tulosalueista

(yleinen järjestys ja turvallisuus, liikenneturvallisuus, rikostorjunta, lupapalvelut, syyttä-

jätoimi, ulosottotoimi ja toimintaedellytysten turvaaminen). Tulosalueittaisen raportoin-

timallin käyttöä ei raportissa kuitenkaan erikseen perusteltu. Raportti on kokonaisuutena
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poliisihallinnon tulosohjauksen, tuloksellisuustiedon käsitteistön ja informaatiojärjes-

telmien tarpeiden kokoava jäsennys. PIKE-projekti ja sen loppurapotti liittyy koko val-

tionhallinnon vielä alkuvaiheessa olleeseen tuloksellisuusajattelun ja tuloskulttuurin

käyttöönottoon.

Poliisin tulosvastuu ja tehtävärooli: Kansalais- ja asiakasnäkökulma poliisin teh-

täviin ja toimintatapaan.

Esa Käyhkö tutki vuonna 1995 julkaistussa tutkimuksessaan ”Poliisin tulosvastuu ja

tehtävärooli – Kansalais- ja asiakasnäkökulma poliisin tehtäviin ja toimintatapaan” eri-

tyisesti poliisin tulosvastuuta kansalaisten poliisitoiminnalle asettamien odotusten näkö-

kulmasta. Poliisi on vastuullinen hierarkkisesti ylemmille ohjaustahoilleen, mutta myös

”käytännön tasolla suoraan ja näkyvästi kansalaisille”. Tutkimuksessa haastateltiin pu-

helimitse 556 Suomen kansalaista ja pyydettiin heitä laittamaan tärkeysjärjestykseen 20

erilaista poliisin tehtävää sekä kertomaan tyytyväisyysasteensa yleisellä sekä omakoh-

taisella tasolla poliisin toimintaan. Myös poliisihenkilöstölle suunnattiin kysely, missä

pyrittiin hahmottamaan kansalaisten odotusten tunnistamista eri henkilöstöryhmien kes-

kuudessa. Tutkimuksessa lähestytään poliisin tulosvastuun käsitettä ja sisältöä neljän eri

näkökulman kautta. Byrokraattisessa näkökulmassa korostuu ylimmän johdon määräys-

valta ja tiukka hierarkkinen kuri. Legaalisen tulosvastuun näkökulmassa korostuu orga-

nisaation ulkopuolisen, yhteiskunnallisen normiohjauksen merkitys tulosvastuun sisäl-

lölle. Professionaalisessa näkökulmassa nojaudutaan työntekijän asiantuntemukseen

työn tekemisessä. Ammattilaisella on toisaalta vapaus tehdä työnsä parhaaksi katsomal-

laan tavalla, mutta myös kantaa vastuun työn tekemisestä riittävän hyvin. Poliittisessa ja

demokraattisessa näkökulmassa korostuu kansalaiset ja heitä edustavien korkeimpien

poliittisten päättäjien esittämät painotukset tulosvaatimuksille. Poliisin tulosvastuun si-

sältö on siten monitahoinen ilmiö, missä kansalaisten odotukset tulisi yhä kattavammin

huomioida tulostavoitteita määriteltäessä.

Poliisitoiminnan tuloksellisuus: Case-tutkimus Joensuun, Rauman ja Vaasan polii-

silaitosten toiminnasta.

Ari Salo teki vuonna 1996 Vaasan yliopistoon pro gradu –työn ”Poliisitoiminnan tulok-

sellisuus”.  Salo keskittyy erityisesti 1990-luvun alussa poliisihallinnossa toteutetun
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hankkeen ”Poliisitoimen päätöksenteon informaatiojärjestelmän kehittäminen (PIKE)”

tuottamiin mittaristoehdotuksiin sekä niiden tuloksellisuuden kuvaamiseen. Tutkimus-

kohteena  Salolla  on  Joensuun,  Rauman  ja  Vaasan  poliisilaitokset.  Salo  toteaa,  että

hankkeen pohjalta toteutettu mittaristo ja sen mukainen uusi poliisin tulostietojärjestel-

mä (POTTI) tuottaa tietoa poliisitoiminnan taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tuotta-

vuudesta, mutta ei vaikuttavuudesta. Poliisilaitoksen vaikuttavuuden mittaaminen tarvit-

seekin Salon mukaan lisää tutkimusta, jotta poliisilaitoksen tuloksellisuudesta kokonai-

suudessaan saataisiin riittävän kattava kuva. Salo pitää ongelmallisena myös tulokselli-

suuden käsitettä poliisihallinnossa, sillä tuloksellisuudesta puhutaan hyvin erilaisissa

merkityksissä kontekstistä ja puhujan intresseistä riippuen.

Poliisin tuloksellisuusraportointi, tarkastuskertomus 14/98.

Valtiontalouden tarkastusviraston julkisti vuonna 1998 raportin poliisin tuloksellisuus-

raportoinnista. Raportissa arvioitiin sisäasiainministeriön poliisin toiminnasta antamia

tuloksellisuustietoja ja erityisesti niiden soveltuvuutta poliittisen päätöksenteon tarpei-

siin. Näkökulma-valintaa perusteltiin sillä, että valtionhallinnossa 1990-luvulla voimak-

kaasti kehittynyt tulosohjaus ja sen tarvitsema tuloksellisuustieto keskittyi pääasiassa

hallinnon sisäiseen ohjaukseen. Tulosohjausprosessissa välitettävä tuloksellisuustieto

todettiin massiiviseksi. Kun poliisin tuloksellisuus muodostuu pääasiassa läänien ja nii-

den alaisten poliisilaitosten tuloksellisuudesta, kertyy vuodessa noin 100 tulossopimus-

asiakirjaa sekä lisäksi läänien ja erillisyksiköiden asiakirjat.

Raportin perusteella poliisin tuloksellisuusarvioinnissa ja –raportoinnissa on kaksi mer-

kittävää puutetta: 1) analyysin ja tulkinnan puute sekä 2) kohderyhmän tarpeiden huo-

miotta jättäminen. Analyysin ja tulkinnan puutteesta kertoi mm. se, että ei mitattu kaik-

kia tärkeitä aspekteja, kun ei käytetty poliisihallinnon ulkopuolella tuotettua tietoa. Ar-

viointi ei perustunut eri seurantatietojen kokoamiseen, yhdistämiseen ja analyysiin. Li-

säksi tuloksellisuustiedoista saatu palaute ei motivoinut parantamaan analyysityötä.

Kohderyhmän huomioimisesta kertoi mm. se, että poliittisen päätöksenteon ja hallinnon

ulkopuolisen ohjauksen tiedontarve ei erotettu hallinnon sisäisestä johtamiseen tarvitta-

vasta tiedontarpeesta. Poliisi ei esimerkiksi tehtäväkenttänsä laajetessa raportoinut te-
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kemistään perustoimintalinjojen valinnoistaan, vaikka linjavalinnat kuuluvat erityisesti

poliittiselle päätöksentekijälle.

Näiden puutteiden esiintymiselle keskeisin selittävä tekijä on yksinkertaisesti tulokselli-

suusarvioinnin tekemisen vaativuus. Arvioinnin vaativuuteen raportissa löydettiin useita

selittäviä tekijöitä:

1) Panos-tuotos-vaikuttavuus –suhteen vaikea hahmotettavuus. Poliisin kohdalla on erit-

täin vaativaa saada esille panosten, tuotosten ja niiden aiheuttamien vaikutuksen suhdet-

ta, koska panosten jakautuminen esimerkiksi työajan käytön suhteen on huonosti rapor-

toitavissa, poliisin tuotokset kuten autopartiointi on huonosti yhteismitallisia sekä tuo-

tosten ja vaikutusten suhteita tunnetaan huonosti. Lisäksi on vaikeaa erotella yhteiskun-

nallisten vaikutusten osalta eri yhteiskunnallisten tekijöiden osuutta vaikuttavuussuh-

teissa.

2) Poliisin toimialan laajuus ja abstraktisuus. Poliisin tehtävänä on valtakunnan sisäisen

turvallisuudesta huolehtiminen. Turvallisuus taas käsitteenä on hyvinkin monitahoinen

ilmiö. Esimerkiksi Pauli Niemelän mukaan turvallisuuden käsitys voidaan esittää yhte-

näisellä mallilla, mihin kuuluu turvallisuuden erilaiset ulottuvuudet. Mallin ytimen

muodostaa 1) terveydellinen ja 2) sosiaalinen turvallisuus. Ytimen ympärillä ovat 3) pe-

rinteinen valtiollinen turvallisuus, 4) sosiaali- ja hyvinvointivaltiollinen turvallisuus, 5)

kulttuurinen / humanistinen turvallisuus sekä 6) moderni ekologinen turvallisuus. (Tur-

vallisuuden käsite ja tarkastelukehikko 2000: 27.) Turvallisuus olotilana ja turvallisuus-

uhkien kokeminen on kiinni aina tulkitsijasta. Objektiivista turvallisuuskuvausta on lä-

hes mahdoton tehdä, sillä kaikki rikokset ja turvallisuutta vaarantavat seikat eivät tule

poliisin tietoon. Toisaalta rikostilastot kertovat vain lukumääräisesti tapahtumista, mutta

rikostilanteen arvottaminen hyväksi tai huonoksi voidaan perustaa myös rikollisuus-

muotojen laatuun sekä suhteessa rikollisen toiminnan mahdollisuuksiin.

3) Arviointiosaamisen puutteet. Raporteissa ei oma toiminta ja toimialue yhdistynyt,

kun kuvattiin myös muiden toimialueella olevia asioita. Myös raportoinnin luotettavuu-

dessa oli ongelmia, kun raportointi tehdään vain osa-vuoden tiedoilla ja ennakkotiedot

poikkeavat lopullisesta. Indeksien tulkintaa ei aina hallittu ja joskus oli havaittavissa

selkeää huolimattomuutta tunnuslukujen käytössä. Aina ei myöskään oltu kriittisesti ob-

jektiivisia omaa toimintaa kohtaan, kun tulosohjauksen sisäinen logiikka toisaalta kan-
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nustaa kehumaan omaa toimintaa. Arviointi yksinkertaisesti vaatii metodista erityis-

osaamista.

4) Tulostavoitteiden asettaminen ohjasi raportointia. Tulostavoitteiden asettamisessa ja

erityisesti niiden priorisoimattomuus heijastui myös arviointiin. Toisaalta valtakunnalli-

set tavoitteet olivat sellaisenaan myös poliisilaitosten tulostavoitteina. Tulostavoitteiden

samanlaisuus poliisilaitosten kesken oli myös ongelma, koska poliisilaitosten toiminta

on kuitenkin erilaista mm. rikosrakenteen, väestömäärän ja asukastiheyden sekä pinta-

alan ja liikennetiheyden vaihtelun vuoksi.

5) Yhtenäisen arviointiformaatin puuttuminen.

6) Tulosohjauksen ja raportoinnin ajalliset ristiriidat. Tuloksellisuustietoa tarvitaan jo

loppuvuodesta seuraavien tulossopimusten pohjaksi, jolloin joudutaan raportoimaan

vain osavuoden tiedoilla. Paikalliset turvallisuusilmiöt eivät myöskään välttämättä

esiinny tulosohjauksen vuosikiertoon sopivalla aikataululla.

Raportin kehittämisehdotukset pohjaavat peruslähtökohtaan, missä poliisilaitosten tu-

loksellisuus muodostuu ensisijaisesti paikallisiin ongelmiin vastaamisen onnistumisesta.

Kehittämistarpeeksi raportissa nähtiin raportoinnin entistä parempi kohderyhmän ja sen

tarpeiden huomioiminen. Poliittisen ohjauksen ja oman hallinnon ohjauksen tarpeisiin

tuotettava tieto edellyttää tuloksellisuustiedon tuottajan, sisällön ja tarkoituksen tarkem-

paa määrittelyä, eli mikä yksikkö ja hallintotaso tuottaa sekä määrittely mistä asioista

tuotetaan. Perimmäisenä kysymyksenä on se, että mikä merkitys tulosohjauksessa tuo-

tettavalla tiedolla ylipäänsä on koko poliisitoimen tuloksellisuustiedolle? Samanaikai-

sesti raportissa kuitenkin todettiin, että kohderyhmän parempi huomioiminen lisäisi vää-

jäämättä raportoinnin laajuutta ja kuormittaisi niin raportin laatijoita kuin käyttäjiäkin.

Raportissa päädyttiinkin ehdottamaan poliittiselle päätöksenteolle tuotettavan rapor-

toinnin harventamista joka vuotuisesta raportoinnista kahden vuoden välein toteutetta-

vaksi. Toinen kehittämisalue on arviointityön ja sen metodien parempi jäsentäminen.

Sisäisen turvallisuuden kuvaus laajenee kun käytetään eri viranomaisten tietolähteitä ja

tutkimuksia paremmin hyödyksi. Laajat tutkimustyyppiset arviot tuovat ymmärrystä

eroihin poliisilaitosten tuloksellisuudessa tai kihlakunnan rikostilastoissa. Pelkkä rikos-

tilastojen ja toimintavalmiusaikojen tarkempi erittely olisi tuonut lisäarvoa tulokselli-

suustiedoksi. Poliisilaitosten arviointitaakkaa pitäisi systematisoida ja monipuolistaa
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valtakunnan tason tuloksellisuusarviointia. Arvioinnin tekeminen pitäisi sovittaa toimin-

taan ja ilmiöihin, ei välttämättä kalenterivuoteen tai tulosohjauksen aikatauluun.

(Poliisin tuloksellisuusraportointi, 1998. 7–9, 32–33, 70–78, 87–88, 92, 95–105.)

Poliisin tulosohjaus – nykytilan arviointia ja tulevaisuuden haasteita.

Vuonna 1999 sisäasianministeriön poliisiosastolla käynnistettiin hanke arvioimaan ja

kehittämään poliisitoiminnan keskeisiä suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmiä.

Hanke jaettiin kahteen työryhmään, josta työryhmä 2:n loppuraportissa ”Poliisin tu-

losohjaus – nykytilan arviointia ja tulevaisuuden haasteita”, arvioidaan poliisin ohjaus-

järjestelmää, talous- ja suunnitteluprosesseja sekä seurantajärjestelmää ja annetaan niis-

tä kehittämisehdotuksia. Raportissa todetaan, että poliisin tulosohjausjärjestelmä on ko-

konaisuutena erittäin kehittyneellä tasolla, mutta kehittämiskohteita silti riittää. Tällaisia

ovat mm. strategisen ohjauksen vahvistaminen, johtamisosaamisen parantaminen, tu-

losohjauksen käyttö todellisena ohjausmekanismina, henkilöstön osaamisen kehittämi-

nen, resurssitarpeiden perustelemisen uskottavuus ja seurantajärjestelmä. Poliisin ohja-

usjärjestelmästä todetaan mm., että tulosaluejakoa pitää kehittää paremmin poliisin to-

dellisia tehtäviä vastaaviksi, koska se selkiyttää tulosvastuuta ja parantaa tuloksellisuu-

den seurantaa ja raportointia. Resurssitarpeiden perustelemisen uskottavuus poliittisille

päätöksentekijöille on ollut ongelma. Perustelujen uskottavuuden kehittämistä koroste-

taankin tulevaisuuden resurssien turvaamisen edellytyksenä. Resurssimuutosten todelli-

nen vaikutus poliisitoiminnan tasoon pitää pystyä osoittamaan luotettavasti. Seurantajär-

jestelmän osalta erityisenä haasteena on suuren tietomäärän jäsentyminen yhdeksi ko-

konaisuudeksi kaikilta tuloksellisuuden osa-alueilta.

Poliisitoiminnan arviointi.

Edellisen raportin kanssa samaan hankkeeseen liittyen työskenteli ”Kosken” työryhmä

1, julkisti vuonna 2001 raportin ”Poliisitoiminnan arviointi”. Raportin arviointijärjes-

telmän kehittämistarpeita koskevan osion kirjoittaneet professori Ismo Lumijärvi ja do-

sentti Sirpa Virta nostavat esille arviointijärjestelmän kehittämistarpeina arviointityön

paremman liittämisen suunnittelu- ja valmistelutyöhön. Myös arviointityön kokoaminen

hallittavaksi kokonaisuudeksi irrallisten ja yksittäisten arviointien hajanaisuudesta pa-

rantaisi sen käyttöarvoa. Tuloksellisuustiedon kattava käyttö tulosohjauksen prosesseis-
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sa nähtiin liian pieneksi. Lisäksi tulosmittareiden runsaus todettiin arvioinnin kokonai-

suutta heikentäväksi tekijäksi. Asiakas- ja laatunäkökulmien tulo arviointiin koettiin

ongelmaksi. Yksi työryhmän ehdotuksista oli myös tasapainotetun mittariston (BSC)

viitekehyksen käyttöönottaminen poliisitoiminnan tuloksellisuuden kokonaisvaltaisen

arvioinnin välineenä. Viitekehyksen etuina nähtiin myös poliittisen ohjauksen sekä tu-

losohjauksen parempi linkittyminen kokonaisarviointiin.

Tasapainotettu mittaristo (BSC) poliisin tuloksellisuuden arvioinnissa.

Olavi Kujanpää teki pro gradu –työnsä Tampereen yliopiston hallintotieteen laitokselle

vuonna 2001 aiheesta ”Tasapainotettu mittaristo (BSC) poliisin tuloksellisuuden arvi-

oinnissa”. Kujanpää tutki tasapainotetun mittariston (BSC) soveltuvuutta poliisitoimin-

nan arviointiin. Tutkimuskohteena hänellä oli Sisäasiainministeriön poliisiosaston ja

lääninhallitusten poliisiosastojen väliset tulossopimukset vuosilta 1998–2000. Kujanpää

etsi tulossopimuksista tasapainotettuun mittaristoon sopivia mittareita ja arvioi käytetty-

jen arviointimallien ja tasapainotetun mittariston yhteensopivuutta. Tutkimus keskittyi

poliisin lääni- ja valtakunnan tasolle, missä poliisitoiminnan ohjaus keskittyy ensisijai-

sesti strategisen tason ohjaukseen. Vaikka Kujanpään tutkimus ei suoranaisesti keskity

poliisilaitoksen tuloksellisuuden kuvaamisen problematiikkaan, on tuloksellisuuden ar-

vioinnin aihepiiri luonnollisesti sama. Kujanpää nostaa tutkimuksessaan esiin mm. tu-

loksellisuus-käsitteen monimuotoisen ja -tulkintaisen käytön tulossopimuksissa sekä

toisaalta tunnuslukujen monimuotoisen käytön. Tunnuslukujen kohdalla epäselvyyttä

oli mm. siitä, mitä tunnusluvuilla haluttiin kertoa tai mitä niistä voi päätellä sekä miten

käytetty tunnusluku liittyy asetettuun tulostavoitteeseen. Kujanpää toteaa tutkimukses-

saan myös, että jatkotutkimusta tarvitaan tasapainotetun mittariston käytöstä ja sen mit-

taritarpeista poliisihallinnon eri tasoilla, myös paikallisella poliisilaitostasolla. Kujan-

pään tutkimus keskittyy korostetusti tasapainotetun mittariston viitekehykseen.

Tasapainotettu mittaristo (BSC) poliisitoiminnan arvioinnin ja kehittämisen työ-

kaluna.

Professori Ismo Lumijärven artikkeli ”Tasapainotettu mittaristo (BSC) poliisitoiminnan

arvioinnin ja kehittämisen työkaluna” julkaistiin vuonna 2001 Hallinnon tutkimus –

sarjassa. Siinä Lumijärvi toteaa, että poliisiin kohdistettu arviointityö täytyy olla täsmäl-



52

listä ja suoritustasolla riittävästi eriteltyä sekä toisaalta laajasti ja eri lähteistä kerättyä,

jotta muodostuvaa tuloksellisuuden kuvaa voidaan pitää riittävän luotettavana ja perus-

teltuna. Jotta tuloksellisuuden kuva olisi käyttökelpoinen strategisen tason työskentelys-

sä, tulisi keskeisten mittareiden määrän rajoittua korkeintaan 15–20 erilaiseen mittariin.

Poliisin käyttämien mittareiden määrä on ollut tätä olennaisesti suurempi. Poliisin käyt-

tämän tasapainotetun mittariston mallin asiakasnäkökulmassa tulisi asiakkaina korostua

erityisesti turvaedun saajat. Olennaista on myös ymmärtää mittareihin liittyvät syy-

seuraussuhteet, jotka antavat oikean näkökulman mittareiden tulkintaan ja auttavat ym-

märtämään toiminnassa toteutettujen muutosten vaikutuksia reaalisissa toimintaolosuh-

teissa.

Poliisin tunnusluvut ja mittarit: Käytössä olevien tunnuslukujen ja mittareiden

arviointia.

Sisäasiainministeriön poliisiosaston asettama työryhmä kartoitti vuosina 2000–2001 po-

liisin eri organisaatiotasoilla käyttämiä mittareita ja tunnuslukuja sekä arvioi niiden kat-

tavuutta poliisitoiminnan keskeisillä toiminta-alueilla. Työryhmän toiminnasta julkais-

tiin vuonna 2001 raportti ”Poliisin tunnusluvut ja mittarit: Käytössä olevien tunnusluku-

jen ja mittareiden arviointia”. Työryhmän yksi perusolettama oli, ettei yhtä ja yleisesti

käytettävää tuloksellisuuden arviointimallia ole mahdollista toteuttaa. Työryhmä ehdot-

taa kuitenkin yhtä ja kaikille organisaatiotasoille samaa perusmittaristoa poliisin tulok-

sellisuuden kuvaajaksi, mitä lääni- ja paikallistasoilla täydennetään paikallisten olosuh-

teiden ja erityistarpeiden edellyttämillä mittareilla. Mittaristo on jaoteltu poliisihallin-

nossa käyttöönotetun tasapainotetun mittariston (BSC) sovellutuksen mukaisesti neljään

eri näkökulmaan. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alueella on seitsemän mittaria, kan-

salais- ja asiakasnäkökulman alueella on kolme mittaria, toimintojen sujuvuuden ja ta-

loudellisuuden alueella on seitsemän mittaria ja henkilöstönäkökulman alueella on kol-

me mittaria, yhteensä siis 20 mittaria. Tasapainotetun mittariston näkökulmia tulisi pai-

nottaa organisaation eri tasoilla siten, että valtakunnallisella tasolla painotettaisiin asia-

kasnäkökulmaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja poliisilaitosten tasolla enemmän

asiakasnäkökulmaa, toimintojen sujuvuutta sekä henkilöstönäkökulmaa. Työryhmän

kantana oli, että asiakasnäkökulman ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmien

mittaristo oli puutteellisinta ja työryhmä ehdottikin poliisiammattikorkeakoulun ottavan
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kantaa käytettäviksi mittareiksi. Työryhmä totesi raportissaan ongelman olevan enem-

män olemassa olevien mittareiden analyysiin puutteessa kuin itse mittareiden vähyydes-

sä. Mittarien analyysityön liittyminen kiinteämmin tulossuunnitteluun nähtiin myös ke-

hittämiskohteeksi.

Tasapainotettu arviointi (BSC) poliisiyksikön toiminnan ohjausvälineenä – koke-

muksia ja havaintoja.

Vuonna 2002 sisäasianministeriön poliisiosasto julkaisi raportin ”Tasapainotettu arvi-

ointi (BSC) poliisiyksikön toiminnan ohjausvälineenä – kokemuksia ja havaintoja: Ta-

sapainotetun arvioinnin (BSC) käyttöönotto poliisihallinnossa – pilottihanke”. Nimensä

mukaisesti raportti käsittelee tasapainotetun mittariston käyttöönottoa piloteiksi valittu-

jen poliisilaitosten ja eri toimintayksiköiden kohdalla. Tasapainotetun mittariston käyt-

töarvo todetaan selkeimmin strategisen johtamisen jäntevöittäjänä. Poliisilaitoksen tu-

loksellisuuden kuvaajana tasapainotettu mittaristo nähdään erityisesti siten, että se laa-

jentaa mitattavien asioiden näkökulmaa. Raportin keskeisin anti on esimerkit tasapaino-

tetun mittariston käytännönläheisistä ja erilaisista käyttömahdollisuuksista poliisiyksi-

kön toiminnan ohjauksessa.

Strategista arviointia kehittämässä.

Vuonna 2003 julkaistu ”Strategista arviointia kehittämässä: Tasapainotetun arvioinnin

(BSC) käyttöönotto poliisitoimessa – kokemuksia teorian viemisestä käytäntöön” on

edellisessä raportissa kuvatun arviointityön jatkumoa. Tässä arviointityössä mennään

vielä syvemmälle tasapainotetun mittariston käyttöönoton haasteissa ja hyvien toimin-

tamallien esille tuomisessa reaalisen toiminnan tasolla. Tämän tutkimustyön kannalta

mielenkiintoista antia raportissa on sen toteaminen, että toimivien mittareiden laadinta-

työssä todetaan olevan edelleen kehittämistarvetta 1) niiden muokkaamisessa selkeän

laskentakaavan muotoon, 2) tietojen keräämistavan ja –ajankohdan täsmentämisessä

sekä 3) mittareiden ja tavoitetilan keskinäisen kausaliteetin (strategiakartan) kuvaami-

sessa. Arvioinnissa korostettiin erityisesti vaikuttavuuden näkökulmaa mittarityön läh-

tökohtana sekä mittareiden oikean tulkinnan merkitystä.
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Poliisin johtamisjärjestelmä ja sisäinen laillisuusvalvonta.

Vuonna 2004 julkaisiin selvitysmies Jaakko Jonkan raportti ”Poliisin johtamisjärjestel-

mä ja sisäinen laillisuusvalvonta. Tehtävänä oli selvittää mm. miten poliittinen ohjaus ja

poliisin strateginen ohjaus kohtaavat sekä miten tulosohjaus on poliisissa järjestetty. Po-

liisin tulosohjausjärjestelmää ja laillisuusvalvontaa kattavasti käsittelevässä raportissa

tämän tutkimuksen kannalta relevanttia aineistoa ovat valtakunnallisen ohjausta ja joh-

tamisjärjestelmää koskevat arviointikuvaukset. Poliisin tulosohjausjärjestelmä sinällään

todettiin toimivaksi ja vakiintuneeksi jo toimintakäyttöön, mutta seuraavia kehittämis-

kohteita siinä edelleen havaittiin: 1) ohjauksessa käytettävien asiakirjojen ja raportoin-

timallien vaihtuvuus ja vaikeaselkoisuus, 2) ohjauksen aikataulun kireys ja toisinaan

jopa jälkijättöisyys, 3) ohjauksessa painotettavien asioiden runsasta lukumäärää samalla

kun asioiden keskinäistä ja selkeää priorisointia ei ollut, 4) ohjaus oli pirstaloitunut sek-

torikohtaisesti ja kokonaisuuden kustannuksella sekä 5) linjaorganisaation ohi tapahtuva

johtaminen. Raportissa todetaan myös keinoja asiantilan parantamiseksi. Tulosohjausta

pitäisi terävöittää ensinnäkin päätavoitteita vähentämällä ja organisaatiotasojen tavoit-

teenasettelun tarkkuutta lisäämällä ja toisaalta tavoitteiden entistä selkeämpää prio-

risointia organisaation kaikilla tasoilla. Kolmanneksi parantamiskeinoksi todettiin toi-

minnan tehokkaampi seuranta. Strategiapapereiden painopisteet eivät välttämättä käy-

tännön toiminnassa konkretisoidu toiminnan tehostumisena, kun ”organisaatio vain ta-

valla tai toisella näkyy syövän” toimintaan varatun resurssin. Raportissa todetaan, että

poliisitoiminnan tuloksellisuuden mittaaminen on laajempi ”tulosohjauksen ikuisuuson-

gelma”, johon ei yritetäkään raportissa antaa vastausta. Raportissa korostetaan suoritta-

van portaan tekoja tulosohjauksen toimivuudessa. Erityisesti toimintaa johtavan päälli-

kön vastuulla on seurata toiminnan ja resurssien jakaantumista oikein.

Tavoitteena turvallisuus: Poliisin strategisen johtamisen haasteita.

Sirpa Virran tutkimusraportti ”Tavoitteena turvallisuus: poliisin strategisen johtamisen

haasteita” vuodelta 2005 arvioi nimensä mukaisesti poliisin strategisen johtamisen tilaa

ja toisaalta avaa näkymiä tulevaisuuden haasteiksi. Raportissa todetaan, että poliisin

strateginen johtamisen kehittämiseen on voimakkaasti panostettu 2000-luvulla ja kehit-

tämistyöllä onkin saavutettu johtamisjärjestelmien, -käytäntöjen, tulosohjauksen ja tu-
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lossuunnittelun sekä arvokeskustelun integroitumista selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

Kehittämishaasteita kuitenkin löytyy mm. laadunhallinnasta, toiminnan ja talouden

suunnittelusta, paikallisen turvallisuussuunnittelun hyödynnettävyydestä, kansalaisten

osallistamisesta suunnitteluun, analyysitoiminnasta ja tiedonhallinnasta sekä johta-

misosaamisen kehittämisestä. Huhtikuussa 2004 poliisihallinnossa suoritetun kyselytut-

kimuksen perusteella raportissa todetaan, että tulossopimusten seuranta on heikkoa, ”tu-

lossopimusten palautetta ei juurikaan esitetä”. Tulossuunnitelmien toteutuminen tai

toteutumattomuus ei kytkeydy tulosohjausprosessiin riittävästi: ”järjestelmällinen seu-

ranta ontuu tulossopimusten osalta…tuloksellisuus ei vaikuta resursseihin”. Seuranta-

tieto on kuitenkin tärkeä osa strategista johtamista. Lisäksi seurantatieto mahdollistaa

mm. vertaisarvioinnin suorittamista, hyvien käytäntöjen esille saamista, palkitsemista ja

puuttumisen ei-toivottuun kehitykseen.

Poliisin johtamisen kehittämisen valtakunnalliset kehittämislinjaukset 2006–2010.

Poliisiammattikorkeakoulu julkaisi vuonna 2006 raportin ”Poliisin johtamisen kehittä-

misen valtakunnalliset kehittämislinjaukset 2006–2010”. Raportissa käsitellään johtami-

sen tilaa ja kehittämistarpeita poliisitoiminnan yleisen johtamisen, rikostorjunnan joh-

tamisen, hälytyspalveluiden ja valvonnan johtamisen sekä lupapalveluiden johtamisen

näkökulmista. Strategisen johtamisen ja tulosohjauksen keskeisimpänä kehittämiskoh-

teena raportissa pidetään tulostavoitteiden konkretisointia ja suunnitelmien jalkauttamis-

ta toiminnaksi. Entistä voimakkaammin tulisi huomiota kiinnittää 1) tulossuunnitelmien

toimeenpanoon, 2) tuloksellisuuden arviointiin ja seurantaan sekä 3) tulostavoitteiden

saavuttamista koskevaan palautteenantoon. Strategian suunnittelusta tulisi huomio kiin-

nittyä enemmän strategian toteutukseen. Toteuttamisessa keskeisessä asemassa ovat to-

teutusportaan keski- ja työnjohto –tasojen johtajat, joiden johtamisosaamiselle tulosta-

voitteiden kääntäminen toiminnallisiksi tavoitteiksi asettaa suuren haasteen.
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Tutkimusjoukko 2

Tutkimusjoukko 2 muodostuu Länsi-Suomen läänin suomenkielisten poliisilaitosten

tulossopimuksista vuodelta 2007. Länsi-Suomen läänissä on 30 suomenkielistä poliisi-

laitosta. Niiden koko vaihtelee siten, että vuonna 2007 pienimmässä poliisilaitoksessa

on tulossopimusten mukaan 17 poliisihenkilöä ja suurimmassa 283 henkilöä. 20:ssä po-

liisilaitoksesa on poliisihenkilöitä 50 tai alle. Kuudessa poliisilaitoksessa oli enemmän

kuin 50, mutta vähemmän kuin 100 poliisihenkilöä. Kahdessa poliisilaitoksessa oli yli

100, mutta alle 200 poliisihenkilöä ja kahdessa suurimmassa poliisilaitoksessa oli yli

200 poliisihenkilöä. Seuraavassa on esitelty tulossopimuksista tutkimuksen kannalta

olennaisia ja esille tulleita piirteitä.

Länsi-Suomen poliisin lääninjohdon ja poliisilaitosten väliset tulossopimukset on tehty

yhdenmukaisella formaatilla, missä etusivulla on otsikkotiedot ja sopijapuolet. Useim-

missa sopimuksissa jo varsinainen sopimussisältö alkaa em. tietojen jälkeen. Sopimus-

ten sisällön määrässä ja esitysmuodoissa on runsaasti vaihtelua. Esimerkiksi lyhimmän

sopimuksen sivumäärä on seitsemän ja pisimmän sopimuksen sivumäärä on 15. Tulos-

sopimuksen sisältö on jäsennyksen ja väliotsikoiden tasolla yhdenmukainen. Jäsennys

on seuraavanlainen:

I yksikön keskeiset toimintalinjaukset
II Yksikön tulostavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi

1. valvonta
2. hälytyspalvelut
3. rikostorjunta
4. lupapalvelut
5. laillisuusvalvonta
6. tukipalvelut

III Voimavarat
1. organisaatiot
2. johtaminen
3. henkilöstön kehittäminen
4. henkilöstön määrä ja rakenne
5. henkilöstötyöpanoksen käyttö ja suuntaaminen
6. henkilöstö, rahoitus ja tulot

IV Tulossopimuksen toteutumisen arviointi
V Tulossopimuksen hyväksyminen ja allekirjoitukset
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Tulossopimuksessa oli yksikön keskeisiä toimintalinjauksia keskimäärin 5–11 kappalet-

ta. Yhdessä tulossopimuksessa niitä ei ollut ollenkaan ja enimmillään niitä oli 16 kappa-

letta. Toimintalinjaukset jakaantuivat joko muutaman sanan toteamuksiin ”rikosten sel-

vitysaste pidetään korkeana” tai muutaman rivin mittaisiin kuvauksiin, joissa kuvattiin

jo toimintalinjausta tukevia toimenpiteitä. Toimintalinjauksissa esiintyi usein valtakun-

nallisia tavoitteita, kuten sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjelman väkival-

lan vähentämispyrkimykset tai valtakunnallisten palvelutavoitteiden (AB-

hälytystehtävien toimintavalmiusaika, rikoslakirikosten selvitysprosentti ja rikoslakiri-

kosten tutkinta-aika) saavuttaminen. Toimintalinjauksissa oli huomioitu myös paikalli-

sia turvallisuustarpeita. Yksikön keskeiset toimintalinjaukset on lähtökohtaisesti ym-

märrettävä toiminnan painopistealueiksi, eli strategisiksi linjauksiksi. Kuitenkin niiden

suhde tulossopimuksen yksittäisten tulostavoitteiden ohjaamiseen jää vaikeasti hahmo-

tettavaksi.

Tarkasteltaessa tulossopimuksia yksikkökohtaisesti tulostavoitteiden asettamisen osalta

voidaan todeta, että sopimuksissa oli yhtenäinen linja, missä asetettujen tavoiteltujen

tuloksien jälkeen todettiin aina keskeiset toimenpiteet ja hankkeet tavoitteisiin pääsemi-

seksi sekä tuloksen ja toiminnan arvioinnissa käytettävät tunnusluvut. Tulostavoitteiden,

keskeisten toimenpiteiden ja hankkeiden sekä tunnuslukujen määrissä oli runsaasti vaih-

telua. Tulostavoitteiden määrät vaihtelivat 18 ja 65 välillä, keskeisten toimenpiteiden ja

hankkeiden lukumäärät vaihtelivat 13 ja 97 välillä sekä mittareina käytettyjen tunnuslu-

kujen tai kirjallisten arvioiden määrä vaihteli 17 ja 52 välillä. Mittareiksi luokiteltiin

vain sellainen tunnuslukutaulukon osa, johon oli kirjattu tavoite vuodelle 2007.

Yleisesti voidaan todeta, että tulostavoitteiden, toimenpiteiden ja hankkeiden sekä tun-

nuslukujen määrät olivat keskinäisessä suhteessa tulossopimuskohtaisesti niin, että mis-

sä oli vähemmän tulostavoitteita, niin siinä oli myös vähemmän toimenpiteitä ja hank-

keita sekä tunnuslukuja ja päinvastoin. Tulostavoitteiden, toimenpiteiden ja hankkeiden

sekä tunnuslukujen suurimmat kertymät kohdistuivat pääasiassa niihin poliisilaitoksiin,

jotka toimivat myös maakunnallisena keskuksena ja joilla oli maakunnallisia velvoittei-

ta oman toimialueensa ulkopuolella. Tulossopimuksen osan II ”Yksikön tulostavoitteet
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ja toimet niiden saavuttamiseksi” nimi oli sinällään harhaanjohtava, että tulostavoitteita

ja toimia sekä mittaustapoja lueteltiin kohdassa III ”Voimavarat” yhtä lailla.

Tulostavoitteita oli tulossopimuksissa asetettu poliisin eri tulosalueille sekä toiminnan

painopisteille. Tulostavoitteita (sopimuksessa otsikkona: Tavoiteltu tulos) oli asetettu

tarkkoina numeraalisina tavoitteina (esim. toimintavalmiusaika), yleisemmällä viittauk-

sella jonkin rajan (esim. läänin keskiarvo) pitämiseen tai saavuttamiseen tai yleisellä

toteamuksella jonkin toiminnan tekemiseen jatkossakin (esim. xx toiminnalla pyritään

vähentämään xx:ää). Tuloksen mittareina käytettiin pääasiassa poliisin tietojärjestelmis-

tä saatavia numeraalisia tunnuslukuja. Lisäksi käytössä oli jonkin verran myös poliisi-

laitosten omaan kirjanpitoon liittyvää tunnuslukutietoutta sekä vähäisessä määrin kirjal-

lisesti kuvattua toiminnan arviointitapaa, esimerkiksi sanallinen arviointi. Henkilöstön

kehittämisen ja johtamisen osalta käytettiin yleisesti henkilöstöbarometrin tunnuslukuja.

Tulostavoitteiden ja mittareina käytettyjen erilaisten menetelmien suhteesta voidaan to-

deta, että vaihtelua oli runsaasti. Pääosa mittareista kohdistui poliisin substanssialueelle

(valvonta, hälytyspalvelut, rikostorjunta ja lupapalvelut). Voimavaroja koskevassa osi-

ossa mittareita oli selkeästi vähemmän ja joiltain osin puuttuivat kokonaan.

Yksikön keskeisistä toimintalinjauksista, tulostavoitteista, tuloksen ja toiminnan arvi-

oinnissa käytetyistä tunnusluvuista sekä keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista voidaan

kokoavasti sanoa, että niitä ei ollut priorisoitu millään tavoin. Tulossopimuksissa yhte-

näinen kirjaamiskäytäntö on kyseisen otsikon alle luetella tavoitteita ja toimintoja käyt-

tämällä pistettä niiden edessä. Tällöin niille ei muodostu hierarkkista asemaa toisiinsa

nähden. Tunnusluvut esitettiin taulukkopohjissa, joista ei käynyt esille niiden mahdollis-

ta erilaista arvottamista. Tulossopimuksissa ei missään kohdassa otettu kirjallisesti tai

muodollisesti kantaa erilaisten toimintojen, tavoitteiden tai tunnuslukujen tärkeysjärjes-

tykseen.

Tulossopimuksissa ei ollut mitään kirjallista arviota toiminnasta edellisen sopimuskau-

den osalta. Tulossopimusten seurannasta kaikissa sopimuksissa oli samanlainen mainin-

ta siitä, että ”tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuoden

2008 tulossopimusneuvottelujen yhteydessä”. Tulossopimuksissa ei ollut myöskään mi-
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tään mainintaa siitä, mitä tulostavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen

tulisi aiheuttamaan.
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6. TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN SISÄLLÖLLISIÄ
    RISTIRIITOJA

Tässä tutkimuksessa on pyritty pureutumaan poliisilaitoksen tuloksellisuutta hahmotta-

viin näkemyksiin monelta eri kannalta. Seuraavassa tulen vetämään näitä näkemyksiä

yhteen siten, että ensin käsitellään valtionhallinnossa määriteltyjä tuloksellisuuden kri-

teereitä sekä tuloksellisuuden arvioimiseen liittyvää yleisiä teoreettisia näkemyksiä.

Tästä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luovasta joukosta nostan esille keskeisen

tuloksellisuuden yleisen jäsennyksen. Sen jälkeen käsittelen tutkimusjoukko 1:stä esille

tulleita keskeisiä näkemyksiä ja peilaan niitä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen.

Tämän jälkeen käsittelen vielä tutkimusjoukko 2:sta esille tulleita näkemyksiä ja syven-

netään edelleen tutkimusjoukon ja teorian vuoropuhelua. Tätä kautta saadaan jäsennet-

tyä aihio vastauksiksi alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuksen lähtökohtana on pohtia poliisilaitoksen tuloksellisuutta. Valtionhallinnossa

on käytössä yhtenäinen tuloksellisuuskriteeristö valtioneuvoston, ministeriöiden ja nii-

den alaisten tilivirastojen tuloksellisuusraportointiin.  Tuloksellisuuden kriteeristö, ns.

tulosprisma, muodostuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä toiminnallisesta tulok-

sellisuudesta. Toiminnallinen tuloksellisuus muodostuu 1) toiminnallisesta tehokkuu-

desta, mihin kuuluu taloudellisuus ja tuottavuus, 2) tuotoksista ja laadunhallinnasta, mi-

hin kuuluu suoritteet sekä palvelukyky ja laatu sekä 3) henkisten voimavarojen hallinta

ja kehittäminen. Toiminnan tuloksellisuus muodostuu kaikkien em. osa-alueiden yhteis-

vaikutuksesta.

Tämä kriteeristö otettiin käyttöön vuonna 2004. Sitä edelsi Suomessakin pitkä 1990-

luvulla alkanut julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnin kehittämistyö. Tulokselli-

suuskriteeristön muotoutumiseen on voimakkaasti vaikuttanut strategisen johtamisen

välineeksi kehitetty Balance Scorecard (BSC) –viitekehys, missä toimintaa ja tuloksia

arvioidaan neljän eri näkökulman kautta. Mallin perustava ajatus on tuoda organisaation

johtamiseen sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkökulmaa sekä tasapainottaa näkökul-

mien ohjaus-painoarvoa.
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Tilivirastoina toimivat virastot raportoivat hallinnonalansa tuloksellisuudesta ministeri-

öön tilinpäätöksillä sekä niihin liitettävillä toimintakertomuksilla. Ministeriöt toimitta-

vat em. tilinpäätöksiä koskevat tilinpäätöskannanotot sekä toimialojensa tuloksellisuu-

den kuvausraportit valtioneuvostolle, joka antaa koko valtionhallintoa koskevan tilin-

päätöskertomuksen eduskunnalle kesäkuun loppuun mennessä. Raportointi tehdään

vuosittain aina edellisen kalenterivuoden osalta.

Valtionhallinnon tuloksellisuuden raportointikriteerit ja –velvoitteet koskevat lakisäätei-

sesti vain valtion ylintä hallintoa. Poliisilaitoksilla ei näin muodoin ole vastaavaa rapor-

tointivelvoitetta. Valtionhallinnossa pidetään kuitenkin selvyytenä, että kyseiset tulok-

sellisuuden kriteerit ovat myös koko alaisen hallinnon lähtökohtana oman tuloksellisuu-

den arvioinnille. Tuloksellisuuskriteerien painoarvo muuttuu liikuttaessa valtionhallin-

non eri organisaatiotasoille. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttaminen painottuu

erityisesti valtioneuvoston sekä ministeriöiden tasolla. Paikallisyksikkö-tasolla painot-

tuu enemmän toiminnallinen tuloksellisuus. Tätä perustellaan erityisesti sillä, että yh-

teiskunnallinen vaikuttavuus koostuu yleensä useampien toimintayksikköjen yhteisvai-

kutuksesta, eikä yksittäiselle paikalliselle toimijalle voida sälyttää omaa toimialuetta

laajempaa vastuuta. Valtionhallinnon ohjausjärjestelmänä käytetään tulosohjausta, jon-

ka avulla on tarkoitus jalkauttaa valtion ylimmän hallinnon yhteiskunnalliset vaikutta-

vuustavoitteet toiminnaksi paikallisella tasolla. Toimintayksiköillä on tilivelvollisuus

ylemmälle hallinnolle omien tulostavoitteidensa saavuttamisesta.  Näin ollen Paikallisen

toimintayksikön tilivelvollisuus kohdistuu erityisesti siihen, että toiminta on tehokasta,

se on tuottavaa ja laadukasta sekä henkilöstö jaksaa tehdä töitä myös jatkossa sekä ke-

hittää itseään ja työmenetelmiä.

Valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristö on jäsennetty ns. tulosprismaan. Tulospris-

massa on havainnollisesti esitetty kokonaistuloksellisuuden muodostavat näkökulmat

sekä kokonaisuuteen olennaisesti liittyvät tulosohjauksen ja tilivelvollisuuden suuntau-

tuminen. Vaikka tulosprisma on ytimekäs jäsennys, se ei kuitenkaan ole raportointimal-

li. Siinä ei myöskään oteta kantaa eri näkökulmien keskinäiseen suhteutukseen eikä sii-

nä määritellä käytettäviä mittareita. Tulosprisman käyttöarvo on erityisesti mallina jä-

sentämään näkökulmien kokonaisuutta ja yhteen liittymistä.
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Onko tuloksellisuuden arvioiminen tärkeää? Kuten tutkimuksessa on jo aiemmin tuotu

esille, tuloksellisuuden arvioinnilla on monia merkityksiä julkishallinnon organisaatiol-

le. Julkishallinnon tuloksellisuuden arviointia koskevassa kirjallisuudessa merkitystä on

perusteltu mm. sillä, että julkishallinnolta puuttuu yritysmaailmassa keskeisenä oleva

kannattavuuden viitekehys, minkä kautta yrityksen tuloksekkuutta voidaan arvioida.

Julkishallinnolle asetetaan kansalaisten taholta myös entistä voimakkaampia vaatimuk-

sia verovarojen tuloksekkaasta käytöstä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen laadusta.

Valtionhallinnon strateginen ohjaus ja suunnittelu, poliittinen painopisteiden priorisointi

sekä resurssien kohdentaminen edellyttää palautetietoa alaisen hallinnon toimivuudesta

sekä vaikutusten aikaansaamisesta. Kansalaisten luottamus valtionhallinnon toimivuu-

teen on toimivan yhteiskunnan edellytys ja luottamuksen ylläpitäminen edellyttää mah-

dollisuutta arvioida hallinnon toimintaa.

Tuloksellisuuden arvioimiselle on siis olemassa perusteita. Mitä vaatimuksia tulokselli-

suuden arvioimiseen yleisesti liittyy? Kun tuloksellisuus muodostuu osa-alueiden koko-

naisuudesta, on osa-alueita myös suhteutettava toisiinsa. Suhteuttamiseen ei ole kuiten-

kaan olemassa yleistä sääntöä vaan se perustuu arvottamiseen ja tietoiseen valintaan.

Arvioinnissa on pystyttävä yhdistämään kvantitatiivista, kvalitatiivista ja verbaalistakin

arviointia. Arviointia tehdään tulosyksikkötasolla ja arviointia on pystyttävä vertaamaan

johonkin, jotta voidaan tulkita tuotetun tiedon arvo. Tuloksellisuuden arvioinnin perus-

edellytys on, että toimintaa mitataan. Tulosyksikkötasolla toiminnan mittareiden on ol-

tava sellaisia mihin omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa. Mittareita on oltava kaikilla

näkökulmilla, mutta mittarien tarkkuus muotoutuu suhteessa asian hallittavuuteen. Mit-

tareilta edellytetään lisäksi ajallista keskinäistä yhteyttä ja pelkistettävyyttä. Jotta tulok-

sellisuuden arviointi olisi järkevää, on sen luonnollisena edellytyksenä, että sen kohde –

hallinnon ohjausjärjestelmä, on myös toimiva.

Julkishallinnossa koetaan yleisesti myös haasteita tuloksellisuuden arvioinnille. Jo tu-

loksellisuuden käsitteen määrittely tuottaa usein vaikeuksia. Mitä pidetään tuloksellise-

na toimintana asianomaisessa organisaatiossa? Tuloksellisuuden arvioinnin suoritustapa

herättää kysymyksiä – miten, milloin, kenen toimesta ja kenelle? Tuloksellisuudelle ei
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ole myöskään yleismaailmallista määrittelyä, tuloksellisuusstandardeja ei ole ja kvanti-

tatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon suhde on edelleen vaikea hallita.

Tutkimusjoukko 1:n dokumenteista kerättiin poliisin tuloksellisuuden arviointia koske-

vaa ja monesta eri näkökulmasta lähestyvää informaatiota. Joukossa on paljon erilaisia

arvioita ja kehittämisehdotuksia, mutta myös linjauksia ja käsitysten esityksiä asioiden

tilasta. Seuraavassa on vedetty yhteen keskeisiä lausumia ja niitä on jäsennetty aihealu-

eittain.

Tuloksellisuuden arvioinnille nähtiin selkeä tarve, koska:

1. Hallinnolla on tilivelvollisuus ja oikeudellinen, poliittinen, hallinnollinen ja eet-

tinen vastuu toiminnastaan poliittiselle päätöksenteolle, hallinnon ylemmille oh-

jaustahoille sekä kansalaisille.

2. Arviointi auttaa yksikön ulkoisessa ohjauksessa mm. vahvistamalla strategista

ohjausta, auttamalla perustelemaan resurssitarpeita ja auttaa hyvien käytäntöjen

esille saamisessa.

3. Arviointi auttaa yksikön sisäisessä johtamisessa mm. vaikuttamalla johta-

misosaamisen kehittymiseen, mahdollistamalla vertaisarvioinnin ja mahdollis-

tamalla palkitsemisen sekä ei-toivottuun kehitykseen puuttumisen.

Poliisin tuloksellisuusraportoinnissa todettiin kaksi merkittävää puutetta:

1. Tuloksellisuustiedon kokonaistava analyysi ja tulkinta oli vähäistä

2. Tuloksellisuustiedon kohderyhmän tarpeita ei huomioitu riittävästi.

Raportoinnin puutteita selittivät seuraavat havainnot:

1. Arviointi on metodisesti vaativaa ja edellyttää erityisosaamista.

2. Poliisin toimiala on laaja ja abstraktinen. Vaikuttavuuden mittaaminen koettiin

vaikeaksi.

3. Tulosohjausprosessi ja arviointi tapahtuivat ajallisesti osittain ristiin.

4. Tulostavoitteiden asettaminen ohjasi raportointia ja hallinnolta puuttui yhteinen

arviointiformaatti.

5. Tulosmittareita oli runsaasti eikä niitä priorisoitu.
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6. Tuloksellisuustieto oli pirstaloitunut sektorikohtaiseksi tiedoksi.

7. Tuloksellisuudella ei ole vaikutusta resursseihin.

Tuloksellisuuden arvioinnin yksittäisiä kehittämiskohteita esitettiin paljon ja ne kohdis-

tuivat pääosin edellä kuvattujen puutteiden korjaamiseen. Kehittämiskohteille on löy-

dettävissä kuitenkin kaksi kokoavaa nimittäjää, joihin ehdotukset kohdistuivat. Ensim-

mäinen on priorisointi. Priorisointia ehdotettiin niin tulostavoitteisiin kuin niiden mitta-

reihinkin ja koko organisaatiota koskien aina poliisilaitoksista poliisin ylijohtoon. Toi-

nen kokonaisuus oli itse arvioinnin tekeminen. Siihen kuului arviointiosaamisen, arvi-

ointitapojen ja arviointiformaatin (tapa, taso, kohde) kehittäminen sekä arvioinnin pa-

rempi liittäminen tulosohjausjärjestelmään.

Raporteista löytyi myös linjauksia. Poliisin tulosohjauksen ja tuloksellisuuden arvioin-

nin lähtökohdaksi linjattiin jo 1990-luvulla poliisin tulosaluejako (nykyisin: hälytysteh-

tävät, valvonta, rikostorjunta ja lupapalvelut). Tämä linjaus on vahvistettu edelleen

voimassa olevaksi. Linjaus on viimeksi vahvistettu PORA-työryhmän väliraportissa

vuonna 2007.

Poliisin tuloksellisuuden arvioinnista todettiin yleisesti, että sen on oltava kattavaa ja

perusteltua, jotta voi jäsentyä kokonaistavaksi arvioinniksi. Poliisin asiakkaina korostu-

vat erityisesti turvaedun saajat. Tuloksellisuuden käsitteen määrittely todettiin myös

vaikeaksi ja kyseenalaistettiin mm. tulosohjauksessa tuotettavan tiedon käyttöarvo tu-

loksellisuuden arvioinnissa. Mittarityöryhmä ehdotti poliisille yhtenäisen perusmittaris-

ton kehittämistä, mitä täydennettäisiin aina organisaatiotason ja paikallisen tarpeiden

mukaan. Kyseisestä ehdotuksesta työryhmä ei kuitenkaan esitellyt tarkempaa mallia

muuten, kuin osoittamalla mittarimäärät poliisin tasapainotetun mittariston eri näkö-

kulmille. Dokumenttiaineistossa oli muutenkin huomattavissa, että tuloksellisuuden ar-

vioimisen näkökulmat liittyivät poliisin tasapainotetun arvioinnin viitekehykseen. Val-

tionhallinnon uuden tuloksellisuus-jäsennyksen mukaista arviointia ei ollut vielä polii-

sihallinnossa tehty. Mittarivaatimuksista todettiin mm., että niitä ei saa olla enempää

kuin 15–20 kappaletta strategisesti tärkeissä asioissa. Mittareilla on oltava havaittava

syy-seuraussuhde tavoitteeseen, tietojen keräämistavat ja –ajankohdat mietittävä huolel-
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la, mittaritiedot on oltava jalostettavissa esimerkiksi laskentakaavan avulla edelleen ja

mittareiden lähtökohtana on oltava vaikuttavuus-näkökulma.

Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusjoukko 1:n välillä on havaittavissa muutamia

mielenkiintoisia jännitteitä. Ensimmäinen on tuloksellisuustiedon tarvitsijoiden hahmot-

taminen. Valtionhallinnon tuloksellisuuden arvioimisen jäsennys pohjautuu valtionhal-

linnon, poliittisen päätöksenteon ja kansalaisten palvelun tiedon tarpeen tyydyttämiseen.

Tuloksellisuutta arvioidaan ensisijaisesti toimintayksikön ulkopuolelta. Tutkimusjoukko

1:n kautta esille tulee myös toinen tarve tuloksellisuuden arvioimiselle - toimintayksi-

kön sisäinen johtaminen, hallinta ja kehittäminen. Tällöin tuloksellisuustiedon muodos-

tumiselle kehittyy kaksijakoinen jännite. Poliittinen päätöksenteko, niukkojen resurssien

oikea ja optimaalinen kohdistaminen koko valtionhallinnon alueelle ja strateginen joh-

taminen tarvitsevat kokonaistavaa tietoa tuloksellisuudesta, missä korostuu erityisesti

vaikuttavuus-näkökulma. Kansalainen turvallisuuspalvelujen kuluttajana arvioi poliisi-

laitoksen toimintaa ensisijaisesti palvelun laadun perusteella. Lisäksi kansalaista kiin-

nostaa se, kuinka pitkään hyvästä palvelusta saa nauttia, eli kuinka poliisihenkilöstö jak-

saa ja kehittyy yhteiskunnan mukana.

Kuvio 7 Arviointitiedon intressit käyttäjän mukaan.

Näin ollen yksikön ulkopuolisen arvioinnin mielenkiinto tuloksellisuuden kriteereissä

kohdistuu ensisijaisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja henkisten voimavarojen

SISÄINEN OHJAUS

ULKOINEN OHJAUS
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hallinnan ja kehittämisen alueelle. Poliisilaitoksen poliisipäällikkö on vastuussa yksikön

tuloksellisuudesta ylemmälle hallinnolleen. Poliisipäällikön vastuulla on kuitenkin tu-

loksellisen toiminnan käytännön toteutus. Tällöin näkökulmana korostuvat erityisesti

sisäisen johtamisen ja kehittämisen tarpeet. Kun tuloksellisuustiedolle muodostuu näin

kaksi selkeästi toisistaan poikkeavaa intressitahoa, on syytä kysyä kannattaako tuloksel-

lisuuden arvioinnista puhua yksikkömuodossa? Pitäisikö paremminkin puhua yksikön

tuloksellisuuden arvioinneista?

Toinen mielenkiintoinen jännite kohdistuu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoar-

voon paikallisen toimintayksikön arvioinneissa. Yleinen julkishallinnon tuloksellisuu-

den arviointia tasapainoisen arvioinnin viitekehyksessä käsittelevä kirjallisuus lähtee

siitä, että arviointia tehdään itsenäisten toimintayksiköiden tasolla. Arviointiin perusläh-

tökohta on se, että arviointia tehdään kaikkien näkökulmien alueelta. Poliisihallinnon

käyttämä tasapainoisen arvioinnin viitekehys muodostuu yhteiskunnallisen vaikuttami-

sen, kansalaisten ja asiakkaiden, toimintojen sujuvuuden ja taloudellisuuden sekä henki-

löstön näkökulmista. Poliisihallinnossa on linjattu, että poliisin ylijohdossa korostuu

yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulma ja poliisilaitos-tasolla korostuu kansalais- ja

asiakasnäkökulma. Valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristö ei kuitenkaan tunnista täl-

laista vaikuttavuuden erottelua. Lisäksi tasapainoisen arvioinnin viitekehys painottuu

selkeästi strategisen johtamisen työvälineeksi.

Kuvio 8 Vaikuttavuuden painoarvo ja viitekehysten läheisyys.
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Näin ollen on uhkana, että kahteen eri tarkoitukseen kehitetyt, vaikkakin läheisesti toi-

siinsa liittyen, tuloksellisuuden arvioinnin ja tasapainoisen arvioinnin viitekehykset ja

käyttötarkoitukset sekaantuvat keskenään. Poliisihallinnosta puuttuu toistaiseksi näiden

kahden viitekehyksen keskinäinen jäsentäminen erityisesti vaikuttavuuden osalta. Miten

vaikuttavuus-näkökulmaa tulisi arvioida paikallistasolla uuden valtionhallinnon tulok-

sellisuuskriteeristön viitekehyksessä?

Kolmanneksi mielenkiinto kohdistuu poliisihallinnon linjaukseen käyttää tulosaluejakoa

tulosohjauksen ja tuloksellisuuden arvioinnin pohjana. Tulosohjauksessa tuotettavan

tiedon ja tuloksellisuuden arvioinnissa tarvittavan tiedon vastaavuutta on poliisihallin-

nossa lähtökohtaisesti pidetty itsestäänselvyytenä. Tähän viittaa jo sekin, että kyseiselle

poliisihallinnon linjaukselle ei tutkimuskohteena olleissa ja asiaa linjaavissa dokumen-

teissa esitetty ollenkaan perusteluja. Tutkimusaineistossa kuitenkin esiintyi näiden kah-

den tiedon tarpeen kyseenalaistaminen. Samaan asiaan viittaa myös Kaplan ja Norton

(1996: 163–164) kirjassaan esimerkillä yhtiöstä, joka otti käyttöön BSC-mallin. Kun

yrityksessä siirryttiin käyttämään strategisessa johtamisessa BSC:n viitekehystä, siirryt-

tiin samalla sadoista toimintaa yksityiskohtaisesti mittaavista mittareista 12:en strategi-

seen mittariin. Näistä kahdestatoista mittarista seitsemän oli kokonaan uusia ja ennen

yrityksessä käyttämättömiä mittareita. Kun muutetaan arvioinnin näkökulmaa, niin

myös mittarit muuttuvat. Tulosalueiden ja tuloksellisuuden arvioinnin välinen jännite

syntyy erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulman, siihen vaikuttavan polii-

silaitoksen prosessien ja prosessit pilkkovien hallinnollisten raja-aitojen keskinäisestä

yhteensovittamattomuudesta. Tulosalueita muodostetaan erityisesti organisaation hal-

linnoinnin välineeksi. Poliisilaitoksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus muodostuu kui-

tenkin koko poliisilaitoksen työstä. Työprosessit virtaavat tulosalueelta toiselle, kunnes

ne jonkun tulosalueen kautta konkretisoituvat turvallisuuspalveluksi kansalaiselle tai

laajemmin yhteiskunnalle. Jos tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohdaksi hyväksytään

vaikuttavuus, toisin sanoen se, että poliisilaitoksen tuloksellisuus muodostuu paikallisiin

turvallisuustarpeisiin vastaamisesta sekä toisaalta se, että tuloksellisuutta pitää pystyä

arvioimaan hallinnollisten sektoreiden kautta, on tuloksellisuuden arvioinnille olemassa

silloin kaksi yhtä aikaa vaikuttavaa, mutta erilaista ja keskenään ristiriitaista lähtökoh-
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taa. Tällä ristiriidalla on nähtävissä myös selkeä yhteys aiemmin todettuun kahden eri

intressitahon erilaisiin tuloksellisuustiedon tarpeisiin.

Kuvio 9 Tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohta?

Tulossopimusten keskeinen anti tälle tutkimukselle liittyy siihen, että poliisilaitoksista

ei ole olemassa dokumentoitua tuloksellisuuden arviointia. Tulosopimuksissa todetaan,

että tulostavoitteiden saavuttamista arvioidaan seuraavan vuoden tulosneuvottelujen yh-

teydessä. Tässäkin on jo huomioitava, että tulossopimuksessa ei puhuta tuloksellisuuden

arvioinnista vaan tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ajaudumme tässä kohdin pohti-

maan tuloksellisuustiedon tarvitsijan intressejä. Läänin poliisijohto raportoi poliisilai-

tosten puolesta hallinnossa ylöspäin koko läänin poliisitoiminnan tuloksellisuudesta.

Läänin poliisijohto määrittelee itse myös itselleen tarpeellisen tiedon laadun ja määrän.

Jos tähän asti läänin poliisijohto on pystynyt raportoimaan läänin tuloksellisuudesta il-

man poliisilaitoskohtaista arviointia, herää kysymys onko ulkoisella ohjauksella jatkos-

sakaan suurta intressiä kokonaisvaltaisille, poliisilaitoskohtaisille tuloksellisuuden arvi-

oinneille. Näin ollen tulossopimusten tehtävä tässä tutkimuksessa kohdistuukin erityi-

sesti siihen, miten tuloksellisuuden arviointi yksikön sisäisistä tarpeista katsoen hahmot-

tuu? Tuloksellisuustieto palvelee yksikön sisäisiä tarpeita erityisesti toiminnan johtami-

TULOSALUEJAKO /
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sen ja kehittämisen näkökulmasta. Mistä muualta poliisilaitos voisi hahmottaa toimin-

tansa tuloksellisuuden kuin seuraamalla tulostavoitteidensa toteutumista? Näin ollen

poliisilaitosten tulossopimuksia analysoidaan tässä tutkimuksessa erityisesti siitä näkö-

kulmasta, että millainen kuva poliisilaitokselle muodostuu toimintansa tuloksellisuudes-

ta tulossopimuksen perusteella ja miten poliisilaitos kykenee toteamaan oman tuloksel-

lisuutensa?

Poliisilaitosten tulossopimuksia tarkasteltaessa voidaan tehdä muutamia selkeitä havain-

toja. Vaikka tulossopimusten formaatti on sama, on tulossopimusten sisällön määrässä

sekä sisällön laadussa paljon vaihtelua. Jo pelkkä lukumääräinen tarkastelu valottaa tätä

asiaa: sopimusten sivujen lukumäärä vaihteli 7–15 välillä, keskeisiä toimintalinjauksia

ei ollenkaan tai enimmillään 16 kpl, tulostavoitteita oli asetettu 18–65 kpl, tulostavoit-

teita käytännön toiminnaksi ohjaavia keskeisiä toimenpiteitä tai hankkeita oli 13–97 kpl

ja toiminnan seurantaa tehtiin 17–52 mittarilla.

Tulostavoitteiden ja tunnuslukujen keskinäinen suhde oli kaikissa sopimuksissa epäta-

sainen. Mittareita oli eniten poliisin varsinaisten tulosalueiden alueella varsinaista sub-

stanssitoimintaa mittaamassa. Toisaalta tulostavoitteita oli asetettu runsaasti myös orga-

nisaation sisäisen hallinnon alueelle, mutta osalle näistä tulostavoitteista ei välttämättä

löytynyt yhtään mittaria. Tulostavoitteiden ja niitä mittaavien tunnuslukujen välinen yh-

teys jäi sopimuksissa epämääräiseksi. Erityisesti tämä koski substanssitoiminnan aluetta

silloin kun tulostavoite oli määritelty tavoiteltavaa toimintaa kuvaavana periaatteena.

Valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristön näkökulmasta tulossopimusten sisällössä

asetettiin tavoitteita kaikille tuloksellisuuden osa-alueille: vaikuttavuudelle, tuotoksille

ja laadunhallinnalle, toiminnalliselle tehokkuudelle ja henkisten voimavarojen hallinnal-

le ja kehittämiselle. Näille osa-alueille löytyi myös mittareita, mutta ylivoimaisesti eni-

ten tuotosten alueelle. Keskeisin, joskaan ei uusi, havainto oli tulostavoitteiden ja tu-

losmittareiden runsaus ja erityisesti niiden keskinäinen priorisoimattomuus. Miten polii-

silaitoksen toiminnan tuloksellisuutta voi arvioida esimerkiksi tutkimusjoukon keski-

määräisessä tilanteessa, missä on 41 tulostavoitetta ja 34 mittaria, eikä yksikään tulosta-

voite tai mittari ole toista arvokkaampi? Voiko kuvatusta tulostavoite- ja mittarimääräs-

tä tehdä perusteltuja arvioita kokonaisuuden onnistumisesta? Tulostavoitteiden seuranta
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voi olla mahdollista tulosaluekohtaisesti hajautettuna. Silloinkin jää vielä kysymykseksi

erilaisten tavoitteiden ja tulosten keskinäinen arvottaminen, varsinkin silloin kun ne ei-

vät ole samansuuntaisia. Asioiden ja ilmiöiden arvottaminen on lähtökohtaisesti henki-

lökohtainen asia. Erilaisten arvostusten kautta muodostuu ihmisille myös erilaiset nä-

kemykset asioiden tilasta. Erilaisten tuloksellisuusnäkemysten perusteluille ei tulosso-

pimuksista löydy tukea puoleen eikä toiseen. Edellä kuvatun perusteella voitaneen tode-

ta, että käsitys poliisilaitoksen tuloksellisuudesta jää pitkälti asiaa pohtivan yksilön hen-

kilökohtaisten arvostusten varaan.

Tulossopimukset jäävät siis erittäin neutraaliin asemaan arvioitaessa poliisilaitoksen tu-

loksellisuuden kriteerejä. Tässä palataan kuitenkin takaisin lähtöruutuun. Mistä poliisi-

laitos toteaa toimintansa tason, ellei tulostavoitteistaan, joilla sen toimintaa on ohjattu?

Käytännössä on vaikea kuvitella tilannetta, ettei oman yksikön toimintaa ja sen hyvyyttä

voisi millään tavalla arvioida. Yksi käytännön vaihtoehto on se, että tulostavoitteita ja

tulosmittareita on tosiasiassa ja epävirallisesti arvotettu eri tärkeysasteisiin, mutta arvos-

tuksia ei ole kirjattu näkyviin. Kirjaamatta jättäminen voi johtua esimerkiksi siitä, että

arvostuksista ei vallitse riittävän kattavaa konsensusta poliisipäälliköiden, ylimmän hal-

linnon ja tiedemaailman keskuudessa. Tällainen epävirallinen järjestely antaisi poliisi-

päälliköille ainakin jotain pohjaa arvioida oman toimintansa onnistumista. Edellä kuva-

tusta voidaan kuitenkin päätellä, että tulossopimusten selkeyttämisellä voidaan parantaa

mahdollisuuksia tuloksellisuuden arviointiin. Tämä tarkoittaa tulostavoitteiden ja tu-

losmittareiden vähentämistä sekä priorisointia.

Tulosopimusten käytettävyydestä kokonaisuuden hahmottamiseksi voidaan vielä todeta,

että 7–15 sivua tiiviisti pakattua tulostavoitetta, keskeisiä toimenpiteitä ja tulosmittareita

asettaa haastetta lukijalleen. Keskimääräiset 41 tulostavoitetta ja 34 mittaria 7–15 sivul-

la ei anna helppoja lähtökohtia kokonaisuuden hahmottamiseen. Toisaalta tulossopimus-

ta ei ole tehty tuloksellisuusraportiksi. Voisi kuvitella, että erillisille tuloksellisuuden

arvioinnin formaatille olisi käyttöä. Tuloksellisuuden arvioinnin perusmallina pidetään

matriisikuvausta. Matriisiin laitetaan, kaikki näkökulmat huomioiden, strategisesti tär-

keimpien asioiden 15–20 mittaria. Pidetään vielä huolta, että tiedot kerätään ja muoka-

taan metodisesti oikein ja riittävällä tarkkuudella. Tiedot mahtuvat yhdelle A4-arkille.
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Olisiko asia näin yksinkertainen? Periaatteessa kyllä, mutta kun tuloksellisuuden arvi-

ointia ei tehdä itseään varten vaan ulkoisen tai sisäisen ohjauksen tarpeita varten, liittyy

tuloksellisuustietojen johtopäätösten tekoon aina tietotarvetta myös tulostavoitteiden ja

tunnuslukujen syy-seuraussuhteista. Mitä ylemmällä tasolla ja laajemmalta alueelta ar-

viointia tehdään, sitä enemmän myös tietojen keräämisen kattavuuteen, tietojen kerää-

mistapoihin, -ajankohtaan sekä analyysiin ja tulkintaan täytyy kiinnittää huomiota.

Kuvio 10 Tuloksellisuuden arvioinnin sisällöllisiä ristiriitoja.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta joitakin asioita poliisilaitoksen tu-

loksellisuuden arvioinnista. Teoreettisen viitekehyksen, tutkimusjoukko 1:n ja 2:n ana-

lyysit sekä niiden keskinäisen vuoropuhelun seurauksena voidaan esittää, että poliisilai-

toksen tuloksellisuuden arvioinnissa on löydettävissä neljä keskeistä ristiriitaa, joiden

selkiyttäminen avaa mahdollisuuksia arviointityön kehittämiseen. Teemoilla on myös

läheinen ja selkeä yhteys toisiinsa.

Ensinnäkin tuloksellisuuden arviointia määrittelevät tiedon tarvitsijan intressit. Tuote-

taanko tuloksellisuustietoa ulkoisen ohjauksen tarpeisiin vain sisäisen ohjauksen tarpei-

siin? Näkökulman muuttuessa muuttuu myös tietosisältö ja tiedonkeruun kohteet. Ul-

koisen ohjauksen intressit koskevat erityisesti yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sisäisen

ohjauksen intressit koskevat erityisesti yksikön sisäisen toiminnan sujuvuutta. Tuloksel-

lisuuden arvioinnin lähtökohtana on huomioitava jo alusta lähtien tuloksellisuustiedon

käyttäjän näkökulma. Tuloksellisuuden arvioinnista puhuttaessa olisikin aina syytä teh-

dä ero näiden kahden erilaisen näkökulman välillä ja tuoda se esille arviointityötä tehtä-

essä.

Toinen ristiriita koskee yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvoa ja kahden eri vii-

tekehyksen keskinäistä suhdetta. Poliisihallinnossa on tuloksellisuuden arviointia kehi-

tetty tasapainotetun mittariston viitekehyksessä, missä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja

asiakasvaikuttavuus on eroteltu eri näkökulmiin. Valtionhallinnon tuloksellisuuskritee-

ristössä taas tällaista erottelua ei ole tehty. Toisaalta tasapainotettu mittaristo on kehitet-

ty erityisesti strategisen johtamisen työvälineeksi, kun taas tuloksellisuuskriteeristö on

nimenomaan tuloksellisuuden arvioinnin työkalu. Tasapainotetun arvioinnin ja tuloksel-

lisuuskriteeristön viitekehykset ovat toisilleen läheisiä ja ehkä siksi myös niiden käyttö-

tarkoitus ja käsitteellinen jäsennys on helposti sekoitettavissa keskenään. Poliisihallinto

ei ole toistaiseksi ottanut kantaa näiden viitekehysten keskinäiseen suhteeseen. Tasapai-

notetun arvioinnin ja valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristön keskinäisen suhteen jä-

sentäminen ja käyttö on tärkeää tuloksellisuuden arvioinnin jatkokehittämiselle.
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Kolmas tutkimuksen esille tuoma ristiriita koskee tuloksellisuuden arvioinnin lähtökoh-

taa. Poliisihallinnossa on linjattu, että tulosohjausta ja tuloksellisuuden arviointia on ol-

tava mahdollisuus tehdä tulosalueittain. Linjaukselle ei tutkimusaineistosta löytynyt yh-

tään perustelua. Yleinen julkishallinnon tuloksellisuusarviointia koskeva kirjallisuus

lähtee kuitenkin siitä, että toimintayksikön tuloksellisuuden tärkein näkökulma on vai-

kuttavuus. Valittaessa tulosaluejako tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohdaksi tulee

väistämättä esiin ristiriita yleisen näkemyksen kanssa. Tulosalueet ovat olemassa ensisi-

jaisesti toimintayksiköiden hallinnointia varten. Poliisilaitoksen tulos muodostuu yh-

teiskunnalle tuotetuista turvallisuuspalveluista. Poliisilaitoksen tuotteet taas muodostu-

vat useamman tulosalueen yhteistyöstä, eli useamman hallinnollisen raja-aidan ylittä-

västä prosessista. Tulosohjaus tapahtuu tulosalueitten kautta, mutta onko tulosohjauksen

tuottama tieto riittävää tuloksellisuuden arviointiin tarvittavalle tiedolle. Siten tuloksel-

lisuuden arvioinnin kehittämiselle olisi erityisen tärkeää jäsentää tämä kysymys ja tehdä

tietoinen valinta arviointityön lähtökohdaksi.

Kuvio 11 Tuloksellisuuden arvioinnin keskeiset kehittämiskohteet.

Neljäs tutkimuksessa esille tullut ristiriita koskee tulosohjausprosessin merkitsevyyttä

tuloksellisuuden arvioinnille. Tulossopimuksen käyttöarvo tuloksellisuuden arvioinnissa

on erityisesti sisäisessä näkökulmassa, kun tuloksellisuustietoa kerätään toiminnan oh-
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jaamiseen ja kehittämiseen. Jos tulostavoitteita ja tulosmittareita on samassa tulossopi-

muksessa useita kymmeniä eikä niitä ole arvotettu millään muotoa, on käytännössä vai-

kea tehdä tulosopimuksen perusteella tarkkaa arviota poliisilaitoksen toiminnan tasosta.

Toimintayksikön strateginen johtaminen lähtee ajatuksesta, että tärkeimmät asiat voi-

daan hallita ja kaikki asiat eivät yksikön toiminnassa ja sen mittaamisessa ole yhtä tär-

keitä. Tulosohjausjärjestelmän tavoite on ohjata hallinnon toimintaa keskeisille paino-

pistealueille ja optimoida verovarojen käyttö tehokkaaksi, tuottavaksi, laadukkaaksi ja

yhteiskunnalle hyötyä tuottavaksi toiminnaksi. Kuvatun perusteella voidaan todeta, että

tulosohjausprosessia parantamalla koko poliisiorganisaatiossa, priorisoimalla tulosta-

voitteita ja arvottamalla tärkeimpiä asioita, voidaan myös tuloksellisuuden arviointiedel-

lytyksiä huomattavasti parantaa.

Tutkimuksessa esille tuotuja ristiriitoja ja niiden mukaisia kehittämiskohteita yhdistää

kaksi kokoavampaa teemaa - vaikuttavuus ja tulosohjaus. Tulosohjausjärjestelmän tar-

koituksena on jalkauttaa valtion ylin poliittinen päätöksenteko sitä toteuttavaksi käytän-

nön toiminnaksi. Arvioinnilta pyritään saamaan palautetietoa kokonaisvaltaisesta tämän

jalkauttamisen onnistumisesta. Arviointitiedon tarvitsijat jakautuvat kuitenkin kahteen

intressitahoon, poliittisiin päättäjiin ja kansalaisiin, eli toiminnan rahoittajiin (ulkoinen

ohjaus) ja toisaalta toimintayksikön toimijoihin eli toiminnan toteuttajiin (sisäinen ohja-

us). Toiminnan rahoittajilla on intressi kokonaisvaltaiseen tietoon kustannustehokkuu-

desta, toiminnan jatkuvuudesta mutta erityisesti myös palvelujen tarjonnan ja tarpeen

mahdollisimman hyvästä kohtaamisesta. Toiminnan toteuttajilla taas arviointitiedon in-

tressi kohdistuu lähinnä oman toiminnan tehokkuuteen annetuissa raameissa. Miten yh-

teiskunnallisen vaikuttavuuden pitäisi näkyä paikallisen toimintayksikkötason tuloksel-

lisuuden arvioinnissa? Toimintayksikön tehokas toiminta ei ole hyödyllistä ilman halut-

tua vaikutusta ympäristöönsä. Toisaalta paikallisen toimintayksikön suora vaikutta-

vuusarviointi omaan toimintaympäristöönsä on erittäin haasteellista. Tulosohjausjärjes-

telmän perustava lähtökohta on muuntaa yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet käy-

tännön toiminnaksi. Näin ollen keskeiseksi kysymykseksi nousee tulosohjauksen toimi-

vuus erityisesti vaikuttavuustavoitteiden muuntamisessa käytännön toiminnaksi. Tulok-

sellisuuden arvioinnin lähtökohtana tulosaluejaon ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden

ristiriita poistuu ideaalisessa tulosohjauksen onnistumisessa. Ideaalisessa tilanteessa tu-
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lostavoitteilla on selkeä syyseuraus-suhde yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja

tulostavoitteet on priorisoitu niin, että niiden perusteella pystyy seuraamaan onnistumis-

ta toimintayksikölle tärkeimmissä asioissa. Vaikuttavuuden keskeisyys nousee esiin tie-

dontarpeen moninaisuudessa, viitekehysten selkiyttämisessä sekä tuloksellisuuden arvi-

oinnin lähtökohdan jäsentämisessä. Toisaalta tulosohjaus tulee esille tulossopimusten

käyttöarvossa, tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohdan jäsentämisessä sekä viitekehys-

ten selkiyttämistarpeessa.

Kuvio 12 Tuloksellisuuden arvioinnin ristiriitojen, vaikuttavuuden, tulosohjauksen ja
     syyseuraus-suhteiden toisiinsa liittyminen.

Tämän tutkimuksen keskeisin löydös on neljän erilaisen, mutta toisiinsa selkeästi linkit-

tyvän tuloksellisuuden arvioinnin toteuttamiseen ristiriitoja aiheuttavan ilmiön kokonai-

suus. Tuloksellisuuden arvioinnille on kaksi erilaista intressipiiriä, joissa keskeisenä

erona on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvo tuloksellisuuden arvioinnissa. Yh-

teiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvoa voidaan selkeyttää strategisessa ohjauksessa

käytetyn tasapainoisen arvioinnin sekä valtionhallinnon tuloksellisuuskriteeristön viite-

kehysten suhdetta selkiyttämällä sekä toisaalta tulosohjausta ja tulostavoitteita terävöit-

tämällä. Vain yhtä asiaa korjaamalla ei välttämättä saavuteta merkittävää kehitystä po-

liisilaitoksen tuloksellisuuden arvioinnissa. Kaikkia neljää asiaa kehittämällä ja toisiinsa
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liittyvät vaikutusketjut huomioiden on mahdollista kehittää entistä tarkempaa ja laaduk-

kaampaa poliisilaitosten tuloksellisuuden arviointia.
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8. LOPUKSI

Tässä tutkimuksessa on keskitytty poliisilaitoksen tuloksellisuuden arvioinnin jäsentä-

miseen. Tutkimuksesta välittyy kuva, että tuloksellisuuden arvioinnille on olemassa

suuri tarve, ja että sitä toisaalta tehdään tarpeeseen nähden liian vähän ja hajanaisesti.

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi täytyy kuitenkin todeta se, että tuloksellisuustiedon

tuottamisella ei ole sellaista itseisarvoa, että sitä kannattaisi tehdä vain tekemisen vuok-

si. Tuloksellisuustiedolla on arvoa vasta, kun sitä käytetään oppimiseen ja toiminnan

ohjaamiseen. Tuloksellisuustiedon tuottaminen ei kehity itsestään. Kehittyminen vaatii

vastavoiman, voiman joka vaatii itselleen parempaa ja laadukkaampaa tietoa. Tuloksel-

lisuustiedon tuottaminen kehittyy samassa suhteessa, kuin tuloksellisuustiedon ja tu-

losohjauksen yhteys syvenee. Toisin sanoen, mitä konkreettisemmin hallinnon tilivel-

vollisuus koetaan, niin hyvässä kuin pahassa, sitä enemmän myös tulee tarvetta kehitty-

neelle tuloksellisuustiedolle. Tuloksellisuustieto ja tulosohjaus ovat toisiaan tukevia jär-

jestelmiä. Kehittyäkseen ne edellyttävät myös entistä tiiviimpää yhteyttä toisiinsa. Tu-

lostavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden priorisointi edellyt-

tää toiminnan arvioinnilta tarkempaa palautetietoa ja toisaalta toiminnan arviointi tar-

kentuu, kun tulostavoitteille ja mittareille on annettu erilaisia painoarvoja. Tilivelvolli-

suuden konkretisoitumisen muutokset ovat viime kädessä kuitenkin yhteiskuntapoliitti-

sia valintoja. Tällöin mahdollisuudet kehittymiselle ovat olemassa, mutta mitenkään it-

sestään selvää kehityksen suunta ei ole. Tuloksellisuustiedon ja tulosohjauksen kehittä-

minen vaatii tietoisia valintoja mm. esille tuotujen neljän ristiriidan osalta.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli jäsentää selkeäksi kokonaisuudeksi poliisilaitoksen

tuloksellisuuden kriteerit. Tähän tavoitteeseen en kuitenkaan päässyt. Poliisilaitoksen

tuloksellisuuden kriteereistä voidaan itse asiassa sanoa, että niitä ei ole tarkasti määritel-

ty. Valtionhallinnon käyttöön ottama tuloksellisuuden kriteeristö (tulosprisma) on sel-

keä lähtökohta tuloksellisuuden arvioinnille. Se ei kuitenkaan suoraan kerro esimerkiksi

sitä, kuinka poliisilaitosten kohdalla tuloksellisuuden eri osa-alueita tulisi painottaa. Jot-

ta voisimme puhua jäsentyneestä tuloksellisuuden määrittelystä, edellyttäisi se myös

näiden osa-alueiden painotusten esille tuontia. Toisaalta jäsentynyt määrittely edellyttäi-

si myös tärkeimpien mittareiden esittämistä osa-alueittain. Näin tällä hetkellä ei ole.
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Näin ollen poliisilaitoksen tuloksellisuudesta voidaankin todeta, että edellytykset ja ai-

hio sille on olemassa, mutta jäsentyminen selkeäksi kokonaisuudeksi vaatii vielä tar-

kempaa asioiden arvottamista ja määrittelyä. Lohdullista asiassa on se, että tulokselli-

suuden arvioimisen kehittäminen on käytännön tasolla mahdollista. Toisaalta haasta-

vampi osuus asiassa on se, että kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja monialaista työtä.

Kehittyminen edellyttää mm. tutkimustyön ja käytännön hallintotoiminnan konkreettista

yhteistyötä.

Yritys jäsentää poliisilaitoksen tuloksellisuuden kriteerejä oli jo lähtökohdiltaan kunni-

anhimoinen. Tässä tutkimuksessa tuli kuitenkin esiin neljä poliisilaitoksen tulokselli-

suuden arvioinnin kulminaatiopistettä, joiden keskinäinen yhteys muodostaa poliisilai-

toksen tuloksellisuuden arvioinnin kehittämisen keskiön. Löydökset ja niiden perusteel-

la tehdyt johtopäätökset eivät välttämättä asiaan vihkiytyneelle ole kuitenkaan mikään

yllätys. Tutkimuksen arvon näenkin etenkin siinä, että tutkimuksessa tuodaan selkeästi

esiin tuloksellisuuden arvioinnin ja tulosohjauksen keskeiset yhteydet sekä toisaalta

tuodaan esiin selkeät kehittämiskohteet. Tutkimuksessa jäsennetään abstraktia käsitettä

käytännön ongelmiksi. Tällainen perustutkimus antaa entistä parempia lähtökohtia tar-

kemman lisätutkimuksen toteuttamiselle.

Tutkimuksen keskeisin anti kiteytyy vaikuttavuuden arvioinnin merkitykseen paikallis-

tasolla ja toisaalta siihen, kuinka vaikuttavuustavoitteet pystytään sisällyttämään konk-

reettisiin tulostavoitteisiin. Näin ollen näkisinkin, että keskeisin jatkotutkimuksen aihe

liittyy vaikuttavuustavoitteiden ja käytännön poliisitoiminnan välisten syyseuraus-

suhteiden tarkempaan hahmottamiseen. Parempi tietämys syyseuraus-suhteista toimin-

nan ja vaikutusten välillä terävöittää automaattisesti myös tulosohjauksen kohdentu-

vuutta ja tätä kautta myös parantaa tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohtia.

Tuloksellisuuden arvioimisen kehittäminen on julkishallinnossa yleisesti tunnustettu

haastavaksi tehtäväksi. Tälläkään tutkimuksella ei tuota tuloksellisuuden arvioinnin

”ikuisuusongelmaa” ratkaista. Tosin ei siihen pyrittykään. Tällä tutkimuksella voidaan

kuitenkin katsoa olevan oma paikkansa siinä mittavassa tuloksellisuuden ja tulosohjauk-

sen kehitystyössä, jota poliisihallinnossa ja yleisemminkin julkishallinnossa tehdään.
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