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Tutkimuksen päätehtävänä on tutkia, miten johtaminen julkisissa organisaatiossa muuttuu toimin-
taympäristön muuttuessa vanhasta uudenlaiseksi. Toimintaympäristön muutoksena on tässä tutki-
muksessa keskitytty tilaaja-tuottajamallin synnyttämään uuteen toimintaympäristöön. Tutkimuksen 
tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten johtaminen muuttuu toimintaympäristön muuttuessa. Tä-
män tiedon avulla organisaatiossa tapahtuvaa muutosta voidaan arvioida uudesta näkökulmasta sekä 
organisaation johtamista voidaan kehittää. Tutkimuksessa johtamisen muuttumista on tarkasteltu 
johtamisen näkökulmasta.  
 
Tutkimus menetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu menetelmä-
nä käytettiin sähköistä e-lomaketta. Tutkimuskohteeksi valittiin Tampereen kaupungin organisaatio 
joka siirtyi vuoden 2007 alussa kaikilla toimialueillaan tilaaja-tuottajamalliin. Tutkimus kohdistet-
tiin päivähoidon ja perusopetuksen sekä yhdyskuntapalveluiden toimialueille joilla oli toteutettu 
toimintamalliuudistuksen pilottihanke vuosina 2005 – 2006. Tutkimusaineisto kerättiin eri organi-
saatiotasoilla toimivilta henkilöiltä. Tutkimus toteutettiin osana Tampereen kaupungin toteuttamaa 
pilottihankkeiden arviointia.  
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen muuttaa julkisen organisaa-
tion toimintaympäristöä niin paljon, että johtamiseen syntyy muutospaineita. Toimintaympäristön 
muuttuminen ei kuitenkaan suoraan johda johtamisen muuttumiseen, vaan synnyttää siihen ainoas-
taan painetta. Uudessa toimintaympäristössä voidaan toimia johtamisen osalta samalla tavalla kuin 
vanhassa toimintaympäristössä, vaikka toimintamallia ja organisaatiorakennetta olisikin uudistettu. 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että jos uudessa toimintaympäristössä toimitaan vanhan toimin-
taympäristön tavoilla, koetaan uudistuksen vaikutukset pääasiassa negatiivisesti. Kun johtamisen ja 
organisaatiokulttuurin on mahdollista muuttua uuden toimintaympäristön edellyttämäksi, koetaan 
vaikutukset positiivisemmin. Toimintamallin uudistamiselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa 
vasta silloin, kun toimintamallin uudistus muuttaa johtamista, eikä jää ainoastaan johtamismallin tai 
organisaatiouudistuksen tasolle. Muutokset johtamisessa eivät kuitenkaan tapahdu nopeasti, vaan 
johtamisen muuttuminen on hidas prosessi. Tehtävillä johtamisratkaisuilla on kuitenkin keskeinen 
merkitys sovittaessa organisaatiota toimimaan uudessa toimintaympäristössä, joka eroaa vahvasti 
vanhasta toimintaympäristöstä.   
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1 JOHDANTO  
 

Tutkimuksen aiheena on tutkia miten julkisella sektorilla toimivien organisaatioiden johtaminen 

muuttuu niiden toimintaympäristön muuttuessa. Julkisten organisaatioiden muutoksessa keskeisenä 

piirteenä on yritysmäisten piirteiden tuominen palveluiden tuotantoon. Yritysmäisten piirteiden 

tuominen julkisten palveluiden tuottamiseen liittyy esimerkiksi liikelaitostamiseen tai tilaaja-

tuottajamalliin. Nämä molemmat ovat keskeisiä julkisten organisaatioiden toimintaympäristöä ny-

kypäivänä uudistavia ilmiötä.   Liikelaitostamisen ja tilaaja-tuottajamalliin siirtymisen välillä on 

selkeä yhteys. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen edellyttää vanhojen johtamiskäytäntöjen muutta-

mista julkisissa organisaatioissa. Tilaaja-tuottajamallin onnistumisessa on ainakin osittain kysymys 

siitä, miten hyvin yritysmäisemmän toiminnan mahdollisuuksia pystytään organisaatiossa toteutta-

maan. Organisaation muutokseen vaikuttaa keskeisesti se, kuinka johtaminen ja siihen liittyen orga-

nisaatio kulttuuri pystyvät uusiutumaan vai jääkö uudistus vain uusien organisaatio rakenteiden ja 

ohjausjärjestelmien tasolle. 

 

Liikelaitokset ja tilaaja-tuottajamallin tekee tärkeäksi tutkimusteemaksi se, että tilaaja-

tuottajamallin käyttö yleistyy jatkuvasti julkisessa hallinnossa. Tämä kehitys on nähtävissä erityi-

sesti kuntasektorilla, jossa malli yleistyy nopeaa vauhtia. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen edellyt-

tää palvelujen tuotantorakenteen muutosta, mikä tulee lisäämään esimerkiksi julkisten liikelaitosten 

määrää merkittävästi tulevaisuudessa. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen sekä liikelaitosmainen 

palvelurakenne antaa kunnille uusia mahdollisuuksia palvelutuotantonsa uudistamiseen. Näistä 

mahdollisuuksista voi olla hyviä että huonoja seurauksia palvelutuotannon organisaatioille. Tilaaja-

tuottajamallia pidetään kuitenkin yleisesti varteenotettavimpana tapana suorittaa hallittu rakenne-

muutos julkisten palveluiden tuotannossa.    

 

Tilaaja-tuottajamallin perusajatuksen toteutumiseksi on oleellista, että organisaation muuttuessa 

toimimaan yritysmäisemmin, tapahtuu sen johtamiskäytännöissä ja organisaatiokulttuurissa muu-

toksia. Organisaatioiden johtamiskäytäntöjen muutos on oleellista, koska siitä riippuu, kykeneekö 

organisaatio hyödyntämään aikaisempia resurssejaan tehokkaasti uudentyyppisessä toimintaympä-

ristössä. Tämän ilmiön tutkiminen on tärkeää, koska se nostaa esiin niitä vahvuuksia ja heikkouksia, 

jotka vaikuttavat julkisen organisaation kykyyn sopeutua muuttuneeseen toiminta- ja tehtävä ympä-

ristöön. Tilaaja-tuottajamalli muuttaa julkisten organisaatioiden toimintaympäristöä sekä edellyttää 

niitä sopeutumaan siihen.  
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Tilaaja-tuottajamalli ei kuitenkaan itsestään muuta palveluiden tuotantorakennetta paremmaksi vaan 

tämä edellyttää organisaatioilta kykyä käyttää resurssejaan uudella tavalla. Tutkimuksen teema on-

kin erittäin keskeinen, koska se pureutuu julkisella sektorilla käynnissä olevan muutoskehityksen 

ytimeen. Julkisen sektorin organisaatiolle on ollut tyypillistä tietty toiminnan keskittyneisyys ja 

monopoliasema palveluiden tuotannossa. Tämä on johtanut siihen, että organisaatiorakenne ja joh-

tamiskäytännöt ovat muodostuneet vaikeasti hyvinkin jähmeiksi ja hierarkkiseksi kuten esimerkiksi 

terveydenhuollossa. Tämä on johtanut muutospaineiden kasaantumiseen yleisesti koko julkisella 

sektorilla, josta on seurannut palvelutuotannon uudelleen organisoimista. Keskeisimpinä syinä tä-

hän ovat olleet vanhan järjestelmän korkeat kustannukset suhteessa tuotettaviin palveluihin.  

 

Uudistusten keskeisimpinä tavoitteina on ollut tuottaa julkisia palveluita kustannustehokkaasti, mut-

ta samalla laadukkaasti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on julkispalveluiden tuotannossa siirrytty 

tilaaja-tuottajamalliin, jossa palveluiden tilaaja ja tuottaja voi olla eri organisaatio. Tilaajan on näin 

ollen mahdollista valita ostamansa palvelut usealta eri palveluntuottajalta, tämä synnyttää periaat-

teessa kilpailutilanteen myös julkiselle sektorille. Kilpailutilanne on joillakin palvelusektoreilla ke-

hittynyt paremmin kuin toisilla, esimerkiksi terveydenhuollon sektorilla julkisenpalvelutuotannon 

monopoli on edelleen vahva. Joukkoliikenteen ja energiantuotannon puolella on ollut nähtävissä 

vahva itsenäistämiskehitys, esimerkiksi valtionyhtiöiden tai kunnan omistamien energiayhtiöiden 

osalta. Tämän suuntaukseen voidaan olettaa edelleen voimistuvan, kun tilaaja-tuottajamalliin siir-

tyminen yleistyy julkisella sektorilla. 

 

Palveluiden tuottajat ovat joutuneet uuteen tilanteeseen julkisella sektorilla. Palveluiden tuottajat 

eivät enää nykypäivänä voi asennoitua siihen, että heillä on pysyvä tilauskanta riippumatta tuotetun 

palvelun laadusta. Kilpailun edellyttämän kustannustehokkuuden ja laadun nostaminen esiin kilpai-

lutekijänä ovat olleet uusia tekijöitä julkisessa palvelutuotannossa. Julkisissa organisaatioissakin on 

noussut keskeiseksi kyky uudistaa toimintatapoja, palvelutuotantoa sekä laajentaa toimintasektoria. 

Näiden tarpeiden saavuttaminen aikaisemmalla organisaatiolla ja johtamiskäytännöillä on osoittau-

tunut vaikeaksi. Liikelaitostaminen on nostettu esiin keinona, joka antaa organisaatiolle mahdolli-

suuden muuttaa ja kehittää toimintaansa joustavammin.  Kunnallisia ja valtiollisia liikelaitoksista 

onkin tullut aikamme ilmiö, jolla on pyritty vastaamaan tämän päivän palvelutuotantoon kohdistu-

viin haasteisiin. 
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Liikelaitoksille on tyypillistä palveluiden tuottaminen niin, että niiden tulee hankkia omalla palvelu-

tuotannolla toiminnalleen tarvitsemansa varat. Liikelaitosmaisuus mahdollista kuitenkin myös jul-

kisten palveluiden tuottamisen lisäksi samanaikaisesti yritysmäisen toiminnan. Liikelaitoksilla on 

muihin julkisin organisaatioihin verrattuna joustavammat mahdollisuudet kehittää palvelusektoriaan 

ja laajentaa sitä. Liikelaitosten on mahdollista tuottaa ja myydä palveluita useille eri tilaajille, joita 

ovat kuntien ja valtion lisäksi esimerkiksi yritykset. Tämä mahdollistaa periaatteessa sen, että jul-

kispalveluiden tuottajat rahoittavat osan toiminnastaan omalla palvelutuotannolla, jolloin kokonais-

toiminnan kustannuksen kunnallisille toimijoille olisivat alemmat.  

 

Liikelaitoksilla on muihin julkisiin organisaatioihin verrattuna enemmän toimintavapautta, mutta ne 

ovat kuitenkin usein osa julkista organisaatiota. Terveydenhuollon sektorilla toimivat liikelaitokset 

ovat pääsääntöisesti osa sairaanhoitopiiriä. Liikelaitoksen oleminen osa julkista organisaatiota tar-

koittaa sitä, että niiden toimintaa johtaa käytännössä organisaatio, joka toimii edelleen vanhan toi-

mintatavan mukaisesti. Tämä voi johtaa siihen, että liikelaitoksella on mahdollisuuksia kehittää 

toimintaansa ainoastaan paperilla ja käytännössä toimintaa johdetaan vanhalla tavalla ylhäältä alas-

päin. Tarkastelemalla liikelaitosten johtamiskäytäntöjä ja niiden perusteita saadaan tietoa siitä, mi-

ten liikelaitoksia johdetaan maailmassa, jossa tilaaja-tuottajamalli yleistyy nopeasti.  

 

Liikelaitoksen strategisista päätöksistä vastaavan johdon johtamiskäytäntöjen tarkastelu on yhtä 

tärkeää kuin toiminnallisen johdon. Julkisen sektorin organisaatiossa liikelaitokset toimivat joskus 

ylemmän organisaation johdon alaisena, kuten esimerkiksi sairaanhoitopiirin. Liikelaitosten mah-

dollisuuksia toteuttaa yritysmäisiä toimintatapoja voi olla rajoitettu, koska ylempi johto ei strategi-

sissa linjauksissaan huomioi liikelaitoksen toimintamahdollisuuksia tai tekee linjauksia, jotka ovat 

yritysmäisemmän toiminnan vastaisia. Miten liikelaitos pystyy vastaamaan tilaaja-tuottajamallin 

muuttaman toimintaympäristön synnyttämiin haasteisiin, riippuu kuitenkin sen johdon kyvystä 

hyödyntää organisaatiossa olevia resursseja uudella tavalla. Tämä johtuu siitä, että tilaaja-

tuottajamalli ei lisää liikelaitoksen resursseja vaan tuo sille haasteita ja uuden toimintaympäristön, 

joihin vastaaminen edellyttää resurssien uudenlaista hyödyntämistä. Tilaaja-tuottajamalliin liittyy 

tästä syystä voimakkaasti johdon toimintatapojen uudistaminen. Kuinka hyvin näissä uudistuksissa 

on onnistuttu, selviää tarkastelemalla millaista johtamista uudessa toimintaympäristössä toimivissa 

julkisissa organisaatioissa on.    
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2 TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 
 

2.1 Tutkimuksen päätehtävän asettaminen 
 

Tilaaja-tuottajamallia ja palveluiden liikelaitostamista on tutkittu ja selvitetty aikaisemmin. Tilaaja-

tuottajamalliin liittyy keskeisesti palveluiden tilaajan ja tuottajan erottaminen selkeästi toisistaan. 

Valtio tai kunta toimii usein palveluiden tilaajana että palveluiden tuottajana. Tilaaja-tuottajamalliin 

siirtyminen edellyttää julkisen palvelutuotannon erottamista tilaajan yhteydestä. Eräs vaihtoehto 

tämän toteuttamiseen on palvelutuotannosta vastaavan organisaation muuttaminen liikelaitokseksi. 

 

Julkisten palvelutuotannon liikelaitostamista on tutkittu aikaisemmin esimerkiksi valtionliikelaitos-

ten osalta. Valtion liikelaitosten toiminnan on katsottu tehostuvan liikelaitoskautena sekä lisänneen 

markkinaosuuttaan julkisen sektorin että yksityisen sektorin palvelun tuottajina. Liikelaitostamisen 

on myös katsottu tehostaneen organisaatioiden toimintaa, mikä on nähty erityisesti organisaation 

madaltumisena että henkilöstön vähenemisenä. Keskeiseksi liikelaitoksen kilpailukeinoksi nousee 

hyvä ja laadukas palvelu sekä mahdollisuus muuttaa toimintaansa asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 

(Liikelaitosmallin kehittämistyöryhmä 1996, 27; Myllyntaus 2001, 11.)   

 

Tilaaja-tuottajamalli korostaa palveluiden tuottajien roolia itsenäisinä toimijoina, jotka tuottavat 

tilaajan tekemän tilauksen mukaisia palveluita. Tuottajaorganisaation omistussuhde on vapaa eli 

organisaation voi omistaa yhtä hyvin valtio tai yksityinen yrityskin. Tuottaja on organisatorisesti 

myös hyvin vapaasti määriteltävissä. Se voi olla osa julkishallintoa, liikelaitosta tai osakeyhtiötä. 

Tilaaja-tuottajamallissa tuottajaorganisaatioilla tulee olla itsenäinen päätöksenteko-oikeus oman 

organisaation toimintaan ja hallintaan liittyvissä asioissa sekä oikeus päättää omalla toiminnalla 

ansaitun hyvän tuloksen käytöstä. Tuottajien itsenäinen päätöksenteko-oikeus mahdollistaa markki-

nakilpailun, jonka katsotaan johtavan toiminnan tehokkuuden kehittymiseen ja realistiseen hinnan-

muodostukseen julkisessa palvelutuotannossa. (Lillrank, Haukkapää-Haara 2006, 15, 20; Puttonen 

2002, 135-142.) 

 

Tilaaja-tuottajamallin tavoitteisiin sisältyy ajatus tuotannon autonomian lisäämisestä, joka mahdol-

listaa paremmin tarpeisiin vastaavan palvelutarjonnan ja tuotantorakenteen muodostamisen tuotta-

jaorganisaatioissa. Menestyvien liikelaitosten on esimerkiksi osoitettu panostavan tuotekehitykseen 

jonka seurauksena niiden tuottamat palvelut ovat parantuneet. Liikelaitostamisen katsotaankin 
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osoittautuneen merkittäväksi keinoksi kehittää organisaatioita. Liikelaitostamiseen on liittynyt kui-

tenkin myös ongelmia. Ongelmat ovat liittyneet erityisesti sen liikelaitoksen toiminnan ohjaukseen, 

jonka päämuotona on pidetty omistajaohjausta. Tilaaja-tuottajamalli muuttaa organisaatioiden ohja-

usta erottamalla tilaajan ja tuottajan toisistaan. Tällöin omistajaohjaus ei ole enää mahdollista. Ti-

laaja-tuottajamalli mahdollistaa toiminnan ohjattavuuden kehittämisen ja ohjaamisen päämuodoksi 

muodostuu sopimusohjaus. (Liikelaitosmallin kehittämistyöryhmä 1996, 28; Lillrank, Haukkapää-

Haara 2006, 20.) 

 

Edellä sanotun perusteella voidaan esittää, että tilaaja-tuottajamalli muuttaa organisaatioiden toi-

mintaympäristöä sekä niiden ohjausjärjestelmää. Liikelaitostamisella on saatu organisaatioissa ai-

kaan muutoksia, joita tilaaja-tuottajamallissa toimivalta organisaatiolta edellytetään. Tilaaja-

tuottajamalli edellyttää kuitenkin myös liikelaitoksilta toiminnan kehittämisen jatkamista. Pystyäk-

seen saavuttamaan tilaaja-tuottajamallin tuottajille asettamat odotukset tulee organisaation johdon 

kyetä hyödyntämään tehokkaasti organisaatiossa olevia resursseja uudessakin toimintaympäristössä. 

Organisaation siirtyessä tilaaja-tuottajamalliin, tullaan sen johdolta edellyttämään kykyä resurssipe-

rusteiseen johtamiseen. Edellä sanotun perusteella asetan tutkimuksen päätehtäväksi selvittää miten 

johtaminen julkisissa organisaatioissa muuttuu kun, organisaation toimintaympäristö muuttuu van-

hasta uudenlaiseksi.   

 

Ensimmäinen perustelu tutkimuksen päätehtävän asettamiselle on se, että liikelaitosmaisesti toimi-

vat organisaatiot ovat kyenneet tehostamaan toimintaansa tilanteessa, jossa niiden toiminnassa on 

tapahtunut suuria muutoksia. Organisaation kyky selviytyä muutoksesta on keskeisesti sidoksissa 

sen johtamiseen. Selvittämällä, millaista johtamista organisaatioissa on, tuotetaan tietoa siitä, millä 

johtamiskäytännöillä organisaation resursseja johdetaan. Tämä tiedon tekee merkittäväksi se, että 

tarkastelemalla johtamiskäytäntöjä, kyetään selvittämään, onko niissä piirteitä uuden toimintaympä-

ristön edellyttämästä johtamisesta. Tämä tieto antaa kuvan organisaation johdon valmiuksista so-

peutua tilaaja-tuottajamallin mukaiseen toimintaan. Näiden johtamiskäytäntöjen merkitys korostuu 

tilaaja-tuottajamalliin siirtymisen lisäämän hallinnollisen itsenäisyyden myötä.  

 

Toinen perustelu tutkimuksen päätehtävän asettamiselle on se, että tilaaja-tuottajamalli edellyttää 

organisaatiokulttuurin muuttumista kaikissa organisaatiossa myös liikelaitoksissa. Tilaaja-

tuottajamallin mahdollistama markkinakilpailussa selviäminen edellyttää organisaatiolta kykyä so-

peutua muutoksiin, sekä muuttaa toimintaansa vastaamaan tilaajan tekemän tilauksen vaatimuksia. 

Tilaaja-tuottajamalli sekä liikelaitosmainen toimintatapa edellyttää organisaatiolta kykyä sopeutua 
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muutoksiin. Tämä tulisi näkyä myös organisaation organisaatiokulttuurista. Johtamiskäytäntöjä tar-

kastelemalla saadaan tietoa siitä, miten ja millaiseksi organisaatio pyrkii organisaatiokulttuuriaan 

kehittämään.  

 

Kolmas perustelu tutkimuksen päätehtävän asettamiselle on se, että tilaaja-tuottajamalli edellyttää 

organisaatiolta kykyä toimia sopimusohjauksen perusteella. Organisaatiot tarvitsevat toiminnan 

kehittämisekseen tietoa niiden nykytilasta ja siitä, miten niiden olisi paras toimintaansa kehittää. 

Tutkimalla, millaista johtamista organisaatiossa on, tuotetaan tietoa siitä, vastaavatko organisaatios-

sa vallitsevat johtamiskäytännöt tilaaja-tuottajamallin vaatimuksia. Selvittämällä, millaista johtami-

nen on organisaatiossa, saadaan kuva siitä millaiset valmiudet organisaatiossa on vastata tilaaja-

tuottajamallin haasteisiin tai miten ne ovat niihin vastanneet.  

 

Tutkimuksen tuloksia kyetään hyödyntämään monessa eri organisaatiossa. Ensinnäkin tutkimuksen 

tuottamaa tietoa kykenevät hyödyntämään kunnat, jotka harkitsevat tilaaja-tuottajamalliin siirtymis-

tä. Tutkimus tuottaa tietoa tilaaja-tuottajamallin mukaisessa toimintaympäristössä toimivista tuotta-

jista, jolloin on mahdollista verrata niiden johtamiskäytäntöjä ja organisaatiokulttuuria toisiin orga-

nisaatioihin. Tutkimus tuottaa myös tietoa liikelaitostamisen mahdollisuuksista tilaaja-

tuottajamallissa. Toiseksi tutkimuksen tuottamaa tietoa voivat hyödyntää liikelaitokset ja muut or-

ganisaatiot, jotka haluavat kehittää tai arvioida omaa toimintaansa. Kolmanneksi tutkimuksen tuot-

tamaa tietoa voivat hyödyntää ne organisaatiot, jotka haluavat selvittää miten niiden tulisi toimia 

tilaaja-tuottajamallin synnyttämässä toimintaympäristössä. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten 

johtotehtävissä toimivat henkilöt, jotka toteuttavat muutosta organisaatiossa kokevat muutosten 

vaikutuksia. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten johtamisen muutosta voidaan arvioida ihmis-

ten kokemusten avulla. Tämän tiedon avulla organisaatiot voivat tarkastella muutosta uudella taval-

la jo olemassa olevien tehokkuus tai taloudellisuus mittareiden rinnalla.  

 

2.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tutkimustehtävässä määritellystä ilmiöstä. Jotta pystytään 

tarkastelemaan, millaista tietoa tutkimuksen tavoitteena on tuottaa, tulee tiedon käsitettä tarkastella 

tarkemmin. Antiikin filosofit asettivat tiedolle kaksi vaatimusta, jotka ovat totuus ja perustelu. Tie-

toa voidaan määrittää olevan tietty käsitys asioista tai todellisuus, joka pystytään perustelemaan. 

Tietoa katsotaan myös olevan tosikäsitys asioista tai asioiden välisistä suhteista. Antiikin filosofit 
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kyseenalaistavat tiedon absoluuttisuuden määrittelemällä tiedon olevan hyvin perusteltu tosiusko-

mus. Uskomus-termin käyttämiseen on syynä se, että tiedon tunnusmerkiksi joudutaan usein hyväk-

symään todennäköisyys. Tietoa tuottaessa pyritään kuitenkin käyttämään sellaisia tiedonlähteitä, 

joiden avulla tutkittavista asioista saataisiin varmaa tietoa. Tämä merkitsee, että tiedoksi voidaan 

laskea väitteitä, joiden perusteluiden oikeellisuutta voidaan epäillä tai tulevaisuudessa kokonaan 

kumota. (Ahola 2001, 1178; Honkala 2005, 276; Kotkavirta 1999, 23; Niiniluoto 1997, 138; Ranta-

la 2002, 1137; Salonen 2001, 13; Tiainen 1993, 1063; Virtaranta 1993, 89.) 

 

Tiedon käsitteen jäädessä laajaksi, täytyy käsitettä rajata ja asettaa tavoitteeksi tieteellisen tiedon 

tuottaminen. Tieteellisen tiedon määritellään olevan propositionaalista (väitelauseiden muodossa 

ilmaistavaa) tietoa, jonka tulisi olla objektiivista. Tieteellistä tietoa ovat presystemaattisessa mieles-

sä kaikki ne tutkimustulokset, jotka on ”hyväksytty” oikeiksi jossakin tiedekunnassa. (Niiniluoto 

1975, 42-50; Niiniluoto 1997, 137.) Tieteellisessä tutkimuksessa hypoteesien ja teorioiden muodos-

tuksen lisäksi on toinen puoli, jonka tavoite on tosiasioiden löytäminen ja kuvaaminen. Tämä toinen 

puoli vastaa siis klassisen tiedon määritelmän antamaan tehtävään. Teorioiden muodostamiselle 

voidaan määritellä kaksi erilaista tavoitetta. Ensimmäisenä teorioiden muodostuksella voidaan pyr-

kiä ennustamaan tapahtumia ja koetuloksia. Toisena lähtökohtana teorian muodostamiselle voi olla 

pyrkimys tosiasioiden selittämiseen tai niiden ymmärrettäväksi tekemiseen.(Wright 1970, 1.) 

 

Tarkasteltaessa tieteellisen tutkimuksen pyrkimystä ilmiön selittämiseen, tulee huomioida kaksi eri 

koulukuntaa niistä ehdoista, jotka selityksen on täytettävä, jotta sitä voidaan pitää oikeana tietona. 

Nämä koulukunnat ovat kausaalinen ja teleologinen koulukunta. Kausaalinen koulukunta tarkaste-

lee syyn ja seurauksen välistä suhdetta eli hypoteeseissa etsitään vastauksia miksi – kysymyksiin. 

Kausaalisen koulukunnan mukaan selitettäessä tapahtumaa tai asiantilaa, pyritään selvittämään syy, 

joka on sen synnyttänyt. Kausaalisessa selittämisessä tapahtuma tai asiantila pyritään tuomaan jon-

kin ylemmän lainalaisuuden alaisuuteen eli hypoteeseissa etsitään vastauksia miten -kysymyksiin. 

(Kotkavirta 1999, 201; Lindberg 2005, 44; Niiniluoto 1997, 44; Toivonen 1999, 9; Wright 1970, 1.) 

Teleologinen koulukunta perustaa tutkimushypoteesinsa mitä - kysymyksiin eli selittäessään tapah-

tumaa tai asiantilaa, se tuottaa olemustietoa tuottavia vastauksia. Tämän tyyppinen tutkimus toimin-

ta on tavoite- tai päämäärähakuista eli ilmiöistä ja prosesseista puhutaan suhteessa niiden päämää-

rään. Teleologinen ajattelutapa voidaan jakaa vielä kahteen eri osa-alaan, jotka ovat funktion ja tar-

koituksen käsitteiden alue sekä intentionaalisuuden alue.  (Kotkavirta 1999, 226; Niiniluoto 1997, 

44; Wright 1970, 11.)  
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Selitystä, jossa tapahtumaa tai asiantilaa pyritään selittämään funktioiden eli vaikutuksen näkökul-

masta, kutsutaan funktionaaliseksi selitykseksi. Funktionaalisella selittämisellä pyritään hakemaan 

ymmärrystä jollekin ilmiölle eli esimerkiksi tietty käyttäytyminen voidaan selittää sen funktiolla eli 

vaikutuksella tiettyyn ryhmään. (Toivonen 1999, 51–53.) Intentionaalinen selitys pyrkii selittämään 

asiantilaa tai tapahtumaa merkityksien kautta. Toiminnan objektiin liittyy intentionaalisen selityk-

sen mukaan aina merkityksiä, jotka ihminen itse synnyttää. Intentionaalista selittämistä onkin käy-

tetty eniten käyttäytymistieteissä sekä yhteiskuntatieteissä.  (Lindberg 2005, 85–86; Wright 1970, 

11.) Lopuksi tulee tarkastella kausaalisen tieteellisen selittämisen peruspilareita, jotka ovat toistet-

tavuus, objektiivisuus, eksaktiivisuus, ennustettavuus, selittävyys ja julkisuus. Ihmistä ja ihmisen 

toimintaa tutkivissa tieteissä suurin ongelma liittyy eksaktiivisuuteen, koska matemaattinen mallin-

taminen ei sovellu sellaisenaan ainutkertaisten ja laadullisten ilmiöiden tutkimiseen. (Lindberg 

1999, 81.) 

 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan esittää, että tutkijan täytyy valita, pyritäänkö tutkimuksella 

tuottamaan tietoa, jolla pyritään kuvaamaan, ennustamaan vai selittämään asiantilaa tai ilmiötä. Va-

littaessa tutkimuksen tavoitteeksi asiantilan tai ilmiön selittäminen, täytyy tutkijan valita pyrkiikö 

hän kausaaliseen vai teleologiseen, sekä funktionaaliseen vai intentionaaliseen selittämiseen.  

 

Edellä sanotun perusteella valitsen tutkimuksen lähtökohdaksi selittävän tiedon tuottamisen. Tämä 

valinta perustuu siihen, että tämä vaihtoehto vastaa parhaiten tutkimuksen päätehtävän asettamiin 

vaatimuksiin. Tutkimuksen päätehtävään vastaava tieto ei voi olla luonteeltaan ennustavaa, koska 

tehtävään vastaaminen edellyttää tuotetun tiedon käsittelevän ajallisesti nykyisyyttä eikä tulevai-

suutta. Tutkimuksen päätehtävään vastaava tieto ei voi olla myöskään kuvaavan tiedon tuottaminen, 

koska tutkimus tehtävään ei saada vastausta kertomalla, miten johtaminen ilmiönä toimii, miten se 

rakentuu tai kuinka se vaikuttaa. Tämän tutkimuksen tuottama selittävä tieto ei voi luonteeltaan olla 

funktionaalista tai intentionaalista, koska vastaukseksi tutkimustehtävään ei haeta merkityksiä tai 

ymmärrystä tutkittavalle ilmiölle. Valinta kausaalisen ja teleologisen selittämisen välillä on vaike-

ampaa ja se tulee tehdä määrittämällä, kumpi kysymys muoto vastaa tutkimustehtävään paremmin. 

 

Teologisen selityksen tuottaminen vastauksena tutkimustehtävään edellyttää hypoteesin asettamista 

muotoon: mitä johtaminen on liikelaitoksissa. Kausaalisen selityksen tuottaminen edellyttää hypo-

teesin asettamista muotoon: miksi johtaminen liikelaitoksissa on tietynlaista. Aikaisemmin on esi-

tetty, että kausaalisen selittämisen soveltaminen ihmisen toiminnan tutkimiseen liittyy ongelma 

kriteerien täyttymisen osalta. Ihmistieteissä käytetään kausaalisen selittämisen sijaan exploratiivisen 
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selittämisen käsitettä silloin, kun kaikki kausaalisen selittämisen kriteerit eivät täyty. Näistä kahdes-

ta vaihtoehdosta, asetan tämän tutkimuksen tieteelliseksi tavoitteeksi exploratiivisen selittävän tie-

don tuottamisen. Perusteluna on se, että kausaalinen selittäminen vastaa tutkimustehtävään selittä-

mällä johtamista siihen kohdistuvilla vaatimuksilla. Toimintaympäristön muutoksen synnyttäminen 

vaatimusten vaikutus johtamiseen on asetettu tämän tutkimuksen tutkimustehtävän asettamisen pe-

rusteluiksi. Teleologinen selittäminen tuottaisi tietoa, jossa tutkittavasta ilmiöstä saataisiin selitet-

tyä, mutta se ei vastaisi tutkimustehtävään sen perusteluiden edellyttämällä tavalla.  

 

Tutkimuksen tieteellisen tavoitteen asettaminen voidaan perustella myös sillä, että tutkimuksen pää-

tehtävään vastaaminen edellyttää exploratiivisen tiedon tuottamista. Tämä näkemys voidaan perus-

tella sillä, että tutkimuksessa tarkastellaan miten julkisen organisaation toimintaympäristön muut-

tuminen uudenlaiseksi vaikuttaa sen johtamiseen. Tässä teoreettisessa asetelmassa oletetaan, että 

edeltävä muutos selittää ajallisesti myöhemmin havaittavaa ilmiötä tai näiden välillä on löydettävis-

sä yhteys. Perusteluna tehdylle valinnalle voidaan esittää myös se, että exploratiivisen tiedon tuot-

taminen sallii ilmiöiden välisen riippuvuuden tarkastelun lisäksi myös vaikutusten tarkastelemisen 

ja tutkimisen. Lisäksi tehtyä valintaa voidaan perustella sillä, että ilmiön tutkimisessa lähteinä jou-

dutaan käyttämään organisaatiossa toimivia ihmisiä. Tämä johtaa siihen, ettei ilmiötä voida tutkia 

sellaisissa olosuhteissa, joissa kaikki puhtaan kausaalisen tutkimuksen kriteerit täyttyisivät. Tutki-

mukselle ei näin voida asettaa tavoitteeksi kausaalisen tiedon tuottamista vaan on jäätävä explora-

tiivisen tiedon tuottamisen tasolle.     

 

Tämän tutkimuksen käytännön tavoitteeksi asetan tiedon tuottamisen johtamisen muuttumisesta, 

organisaation toimintaympäristön muuttuessa. Tämän tiedon avulla organisaatiossa tapahtuvaa 

muutosta voidaan arvioida uudesta näkökulmasta sekä organisaation johtamista voidaan kehittää. 

Perusteluna tämän tavoitteen asettamiselle on, että tutkimuksen päätehtävän perustelut edellyttävät 

vastaukseksi tuotetulta tiedolta sovellettavuutta. Tämän tutkimuksen tuottama tieto on exploratiivis-

ta, joten sen kautta organisaatiot saavat kuvan siitä, millaista johtaminen uudessa toimintaympäris-

tössä on. Exploratiivinen selittämisen nostaessa esiin uudessa toimintaympäristössä organisaatioi-

den johtamiseen kohdistuvat vaatimukset. Tämä antaa samanlaisessa uudessa toimintaympäristössä 

toimiville organisaatiolle mahdollisuuden verrata, miten niiden oma toiminta vastaa tutkimuksessa 

havaittuja vaatimuksia. Tämä tieto mahdollistaa organisaatioiden prosessien kehittämisen ja johta-

misen parantamisen.  Sama tieto auttaa eri organisaatioita, myös varautumaan paremmin toimin-

taympäristön muutoksen edellyttämiin muutoksiin omassa toiminnassaan. 
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Tutkimuksen käytännön tavoitteen asettamista voidaan perustella sillä, että organisaation siirtyessä 

toimimaan uudessa toimintaympäristössä tarvitsee sen johto tietoa siitä mitä muutoksia organisaati-

ossa tapahtuu. Muutoksen toteuttaminen, sen seuranta ja tulosten arvioinnin kannalta on keskeistä 

tuottaa tietoa johtamisen muuttumisesta. Perusteluna voidaan myös esittää, että asetetun käytännön 

tavoitteen mukaisen tiedon tuottamisen avulla pystytään kehittämään johtamisen tutkimusta, nosta-

ma esiin uusia näkökulmia muutoksen tarkasteluun. Lisäksi valintaa voidaan perustella sillä, että 

uusien näkökulmien tuottaminen mahdollistaa uuden toimintaympäristön tarkastelemisen aikaisem-

paa laajemmin.    

 

2.3 Tutkimuksen näkökulma 
 

Johtamista julkisissa organisaatioissa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Näkökulman 

valitseminen rajaa sen, miltä osasta tutkittavasta ilmiöstä hankitaan tietoa. Eri näkökulmien tunnis-

taminen on tärkeää, jotta tutkimuksella saadaan hankittua tietoa, jonka avulla pystytään vastaamaan 

tutkimuksen päätehtävään. Väärin asetettu näkökulma johtaa pahimmillaan siihen, että tutkimusai-

neisto kerätään niin, että sen avulla ei pystytä saamaan vastausta tutkimuksen päätehtävään eikä 

tutkimukselle asetettuja tavoitteita voida tästä syystä saavuttaa. Näkökulman valinta vaikuttaa kes-

keisesti siihen, miten tutkimuksen aineisto kerätään, sekä mihin sen analyysinäkökohdat perustuvat.  

 

Mahdollisia näkökulmia tarkastella johtamista kunnallisissa liikelaitoksissa ovat työntekijöiden, 

johdon, organisaation, toimintaprosessin, tilaaja-tuottajamallin prosessin, tilaaja-tuottajamallin tilaa-

jan tai tuottajan näkökulma. Näitä näkökulmia on käytetty erilaisissa teoksissa. Tilaaja-

tuottajamallin tilaaja näkökulma (esim. Kallio, Martikainen, Rajala ja Tammi 2006; Lundström 

2003). Organisaation näkökulma (esim. Ihalainen & Brommels 2002; Myllintaus 2001). Tilaaja-

tuottajamallin prosessin näkökulma (esim. Konttinen 2005; Lillrank, & Haukkapää-Haara 2006). 

Toimintaprosessin näkökulma (Esim. Kulokivi 2002; Malkki & Ritvanen 2005; Puttonen 2002, 

Liikelaitostyöryhmän raportti 2004). Johdon näkökulma (esim. Ahvo-Lehtinen & Maukonen 2005; 

Sundquist 2002).   

 

Edellä esitetyistä vaihtoehdoista asettamani tutkimuksen päätehtävän ja tavoitteen mukaisesti mi-

nulla olisi valittavissa johdon, henkilökunnan, organisaation, toimintaprosessin tai tilaaja-

tuottajamallin tuottajan näkökulmat. Näiden kaikkein näkökulmien kautta pystytään tuottamaan 

tietoa, joka vastaa tutkimuksen päätehtävään. Näistä vaihtoehdoista valitsen tutkimukseni näkökul-

maksi johdon näkökulman. Perustelen tämän valintani johdon keskeisellä roolilla organisaation 
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omaamien resurssien hyödyntämisessä sekä sen tarjoamalla kokonaiskuvalla tutkittavaan ilmiöön. 

Henkilökunnan näkökulmasta tarkasteltuna tutkittaisiin johtamista ainoastaan henkilöstä resurssien 

näkökulmasta. Organisaation näkökulmasta saataisiin kuva, siitä millaista resurssien käyttäminen 

on organisaation kannalta, mutta organisaation toimintaympäristöä ei voitaisi huomioida. Toiminta-

prosessin tai Tilaaja-tuottajamallin tuottajan näkökulmasta tarkasteltuna ei saataisi kuvaa sellaisista 

ilmiöistä kuin organisaatiokulttuuri tai johtamiskäytännöt. 

 

Johdon näkökulmasta tarkasteltuna pystytään johtamista julkisissa organisaatioissa tarkastelemaan 

niin, että saadaan kuva liikelaitoksen johdon käyttämistä johtamiskäytännöistä sekä vallitsevasta 

organisaatiokulttuurista. Johdon näkökulman kautta pystytään tarkastelemaan, miten organisaation 

resursseja hyödynnetään, sekä kuinka niiden hyödyntämistä pystytään kehittämään. Johdon näkö-

kulma tarjoaa mahdollisuuden tarkastella niitä keinoja, joilla johto toteuttaa tilaaja-tuottajamallin 

mukaisen toimintaympäristön edellyttämiä muutoksia. Valitsemalla johdon näkökulma saadaan 

kuva siitä, miten liikelaitokselle tyypillinen toiminnallinen vapaus organisaation johtamisessa toteu-

tuu kunnallisissa liikelaitoksissa. Näin voidaan tutkia, millaiset rajoitukset liikelaitoksen johtamisel-

le ylempijohto asettaa. Tämä on tärkeää, koska tutkimuksen tuottaman tiedon laadun kannalta on 

tärkeää pystyä arvioimaan, kuinka tiukasti liikelaitoksen johdon vaikutusmahdollisuudet organisaa-

tion resurssien hyödyntämiseen on rajattu. Johdon näkökulman kautta voidaan myös tarkastella, 

kuinka organisaation johdossa toimivat henkilöt kokevat uuteen toimintaympäristöön siirtymisen 

vaikutukset. Johdon näkökulma näistä vaikutuksista tekee erityisen tärkeäksi se, että organisaation 

eritasoilla juuri johtotehtävissä toimivat henkilöt muuttavat muutoksen organisaation toiminnaksi. 

Johdossa toimivat henkilöt siis sovittavat oman työnsä kautta organisaation muuttuneeseen toimin-

taympäristöön ja tästä syystä heidän näkökulmansa on tutkittavan ilmiön kannalta tärkeä.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerätään käyttämällä tietolähteenä organisaation johtoon kuuluvia hen-

kilöitä. Organisaation johtoon lasketaan kuuluviksi kaikki johtotehtävissä toimivat henkilöt toimi-

tusjohtajasta toiminnalliseen johtoon asti. Organisaation kokonaisvaltainen käyttäminen tietolähtee-

nä mahdollistaa sen, että saadaan käsitys siitä, miten ylemmän johdon strategiset ajatukset siirtyvät 

toiminnallisen johdon kautta osaksi organisaation toimintaa. Keskittämällä tiedon hankinta ainoas-

taan ylempään johtoon, ei välttämättä saataisi realistista tietoa organisaation todellisuudesta. Tiedon 

hankinnan keskittäminen ainoastaan toiminnalliseen johtoon aiheuttaisi sen, että ei saataisi tietoa 

ylemmän johdon näkemyksistä siitä, miten organisaation toimintaa tulee pitkällä tähtäimellä kehit-

tää.  
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Näkökulma määrittää tutkimuksen analyysi ja tulkintatason. Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston 

analyysissa ja tulkinnassa tullaan käyttämään johdon näkökulmaa. Tutkimuksen tuottamaa tutki-

muksen päätehtävään vastaavaa tietoa on tarkasteltava valitun näkökulman kautta ja sen asettamissa 

rajoissa. Tutkimuksen tuottaman tiedon hyödyntämisessä on myös huomioitava, minkä näkökulman 

perusteella aineisto on kerätty ja analysoitu. Valittu näkökulma rajaa tutkimuksen tulosten sovellet-

tavuutta organisaation johdon käyttöön ja organisaation johdon toiminnan kehittämiseen.  
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

3.1 Tutkimuksen pääkäsitteet ja niiden väliset suhteet  
 

Tutkimuksen pääkäsitteet muodostuvat niistä keskeisistä alueista, joista on hankittava tietoa, jotta 

asetettuun tutkimuksen päätehtävään kyetään vastaamaan. Pääkäsitteiden on oltava yhteensopivat 

tutkimukselle asetettujen tavoitteiden ja näkökulman kanssa. Tutkimukselle asetettuun päätehtävään 

vastaaminen edellyttää johtamiseen ja organisaatioon liittyvien asioiden tutkimista. Tutkimukselle 

asetettujen tavoitteiden perusteella keskeiseksi käsitteeksi nousee myös toimintaympäristö. Edellä 

mainitun perusteella asetan tämän tutkimuksen pääkäsitteiksi seuraavat käsitteet: toimintaympäris-

tö, johtaminen ja organisaatio. Pääkäsitteet ja niiden väliset suhteet on kuvattu kuviossa 1.  

 

Toimintaympäristö Johtaminen Organisaatio

 
KUVIO 1. Pääkäsitteet ja niiden väliset suhteet 

 

Pääkäsitteiden sisältöä tarkastelemalla kyetään tuottamaan tietoa, jonka kautta kyetään vastaamaan 

tutkimuksen päätehtävään. Pääkäsitteiden väliset suhteet on myös tunnistettava, jotta niistä muodos-

tuvaa kokonaisuutta osataan tulkita oikein. Tutkimukselle asetettu näkökulma määrittää sen näkö-

kulman, jonka kautta pääkäsitteiden välisiä suhteita tarkastellaan. Toimintaympäristö vaikuttaa kes-

keisesti johtamiseen. Näiden kahden pääkäsitteen välinen suhde on keskeinen, koska toimintaympä-

ristö synnyttää ne muutokset, joihin organisaation toiminnan on sopeuduttava. Johtaminen muodos-

taa sen kokonaisuuden, jolla organisaatio saadaan sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtunee-

seen muutokseen. Käsitteet olisi mahdollista asettaa niiden keskinäisen suhteen perusteella muu-

hunkin järjestykseen kuin on kuvattu kuviossa 1.  Tutkimukselle asetetun näkökulman perusteella 

johtamisen käsite on kuitenkin keskiössä ja tämän takia se on kuvattu tutkimuksen kannalta keskei-

semmäksi käsitteeksi.   
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3.2 Toimintaympäristön käsitteen määrittely 
 

Organisaation toimintaympäristö sisältää kaikki ne organisaation ulkopuoliset tekijät, jotka vaikut-

tavat organisaation toimintaan ja kehitykseen. Toimintaympäristö muodostuu monella eri tasolla, 

kuten esimerkiksi sosiaalisella, taloudellisella, poliittisella, kulttuurillisella, teknologisella ja ekolo-

gisella tasolla. Julkisissa organisaatioissa korostuu vielä erityisesti voimassa olevan lainsäädännön 

merkitys. Yleisenä käsitteenä organisaation toimintaympäristö on erittäin laaja ja moniulotteinen. 

(Laamanen, Kamensky, Kivilahti, Kosonen, Laine & Lindell 2005, 66.)  

 

Julkisissa organisaatioissa varsinkin poliittinen ja sosiaalinen toimintaympäristö painottuvat erityi-

sesti. Nämä osa-alueet painottuvat silloin, kun on kyse julkisten palveluiden tuotannosta. Poliittisen 

toimintaympäristön keskeisimpiä toimijoita ovat kunnat ja valtio julkisen vallan edustajina. Poliitti-

nen toimintaympäristö vaikuttaa julkisten organisaatioiden toimintaan niiden eri ohjausjärjestelmien 

kautta, joiden avulla julkisten palveluiden tuotantoa ohjataan. Tässä tutkimuksessa keskeinen ohja-

usjärjestelmä on tilaaja-tuottajamalli. Toimintaympäristö pyrkii vaikuttamaan organisaatioihin sekä 

passiivisesti että aktiivisesti. Ohjausjärjestelmät kuuluvat tähän aktiiviseen osaan ja tilaaja-

tuottajamallissa sen vaikutus voi voimistua tilaajaorganisaation rakenteesta riippuen.  

 

Toimintaympäristön taloudellinen ulottuvuus on organisaation kannalta keskeinen, koska se sisältää 

kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat organisaation taloudelliseen tilanteeseen. Tähän toimintaympä-

ristöön kuuluvat niin omistajat, rahoittajat, asiakkaat kuin alihankkijatkin. Toimintaympäristö vai-

kuttaa keskeisesti siihen, millaisille palveluille on kysyntää, ja kuinka laajaa tämä kysyntä on. Toi-

mintaympäristön muuttuessa aikaisemmin keskeisiltä palveluilta voi loppua kysyntä, jolloin kysyn-

tä siirtyy toisaalle. Toimintaympäristön tarpeissa on tällöin tapahtunut muutos. Toimintaympäristö 

ei ole siis pysyvä kokonaisuus vaan se on jatkuvassa muutoksessa, johon organisaation on sopeu-

duttava. (Kotler & Keller 2006, 24.)   

 

Toimintaympäristö määrittelee myös ne resurssit, jotka sillä on käytettävissään, koska organisaatio 

hankkii nämä resurssit toimintaympäristöstään. Tämä pätee niin henkilöstö kuin raaka-aine resurs-

seihinkin. Toimintaympäristön muutos vaikuttaa työvoiman ja raaka-aineiden saatavuuteen ja nii-

den hankintakustannuksiin. Kulttuurillinen ja sosiaalinen toimintaympäristö sisältävät tekijöitä, jot-

ka vaikuttavat henkilöstöresurssien kautta organisaation toimintaan.  
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3.3 Johtamisen käsitteen määrittely  
 

Johtaminen pitää sisällään kaikki ne tekijät, joilla organisaatiota sopeutetaan toimintaympäristön 

muuttumiseen. Johtajuus liittyy siis keskeisesti hallinnon käsitteeseen eli siihen, kuka hallitsee or-

ganisaation toimintaa, ja miten hän hallintovaltaa käyttää. Johtajuus perustuu siis pohjimmiltaan 

valtaan sekä valtasuhteisiin. Johtaminen on tällöin nähtävissä vallankäytön muotona. Henry Fayolin 

määritti johtajuuden olevan organisaation toiminnan käynnistämistä ja organisaation toiminnan jat-

kuvaa ohjaamista antamalla alaisille jatkuvasti käskyjä ja määräyksiä. Tässä määritelmässä tulee 

keskeisesti johtamiseen liittyvä valta ja sen käyttäminen. (Salminen 2002, 103-107.) 

 

Chester Barnardin johtamisen määrittely määrittelee johtamisen olevan toiminnallisten tavoitteiden 

määrittelyä, organisaation yhteyksien hoitamista, organisaation edustamista sekä alaisten kannusta-

mista ja näiden osaamisen sekä pätevyyden kehittämistä. Philip Selznickin nostaa omassa johtami-

sen määrittelyssään ensinnäkin esiin sen, että johtajan tulee kyetä asettamaan toiminnan tavoitteet 

suhteessa ulkoisiin ja sisäisiin vaateisiin. Toiseksi johtaminen on nähtävä rakentuvan osaksi organi-

saation luonnetta ja sosiaalista rakennetta. Kolmanneksi johtaminen on organisaation arvojen ja 

erityisyyden vaalimista sekä neljänneksi konfliktien ratkaisemista organisaatiossa. (Salminen 2002, 

107-108.) 

 

Henry Mintzberg näkee johtamisen sisältävän erilaisia rooleja, jotka jakautuvat ihmisten välisiin 

suhteisiin, tiedonvälittämiseen ja päätöksentekoon. Mintzperg näkee johtajan olevan organisaation 

keulakuva ja varsinainen johtaja alaisiinsa nähden, mutta yksityishenkilö organisaation ulkopuoli-

siin nähden. Johtaminen on tiedon kokoamista organisaation näkökulmasta ja kerätyn tiedon suh-

teuttamista organisaation toimintaan, sekä sen ympäristön mahdollisimman täydelliseen ymmärtä-

miseen. Johtaminen tarkoittaa organisaation arvojen edistämistä, keskeisenä informaation levittäjä-

nä toimimista niin organisaation sisälle kuin sen ulkopuolelle. Johtaminen sisältää organisaation 

muuttamisen käynnistämisen ja hallinnan sekä vallan jakaa organisaation voimavarat. (Salminen 

2002, 108-109.) 

 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä johtamisen teemoja ovat asioiden johtaminen (Management) 

ja ihmisten johtaminen (Leadership), organisaatiokulttuuri, strateginen johtaminen ja hallinto. Joh-

tajuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa näiden keskeisiksi todettujen teemojen kautta.  
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3.4 Organisaatio käsitteen määrittely 
 

Organisaatioita ovat yksityiset yritykset, yhtymät, erilaiset laitokset, virastot ja kunnat. Organisaati-

on määritellään olevan sosiaalinen yksikkö tai ihmisryhmittymä, joka rakennetaan tietoisesti ja jon-

ka rakennetta jatkuvasti kehitetään erilaisten pääsemien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaa-

tion voidaan lyhyesti määrittää olevan yhteistoimintajärjestelmä ja työnjako- ja toimivaltarakenne. 

Organisaatio ei ole käsitteenä yksiulotteinen vaan hyvinkin moniulotteinen. (Salminen 2002, 16.) 

 

Weick määrittää organisaatioiden olevan keskinäisten odotusten rakenteita, jotka liittyvät organisaa-

tion jäsenten rooleihin. Roolit määrittävät sen, mikä on henkilön asema organisaatiossa ja mitkä 

ovat hänen muihin organisaation jäseniin kohdistamat odotukset. Etzionin mukaan organisaatiossa 

on kyse ensinnäkin työn, vallan ja kommunikaatiovastuun jaosta. Toiseksi organisaatiossa on oltava 

ainakin yksi keskittymän, joka omaa ja käyttää valtaa organisaatiossa. Kolmanneksi organisaation 

sisältämiä tekijöitä kuten henkilöstöä on mahdollista vaihdella sekä järjestellä uudella tavalla. Tämä 

mahdollistaa työpanosten yhdistämisen, toiminnan koordinoinnin sekä hierarkian muodostumisen 

organisaatioon. (Salminen 2002, 16-17.) 

 

Scott on määritellyt organisaation muodostuvan sosiaalisesta rakenteesta, joka sisältää organisaati-

ossa vallitsevat arvot, normit sekä rooliodotukset. Muina rakenteina hän näkee toimintarakenteen, 

virallisen rakenteen sekä epävirallisen rakenteen. Scott määrittää organisaation rakentuvan myös 

niistä yksilöistä, jotka osallistuvat organisaation toimintaan ja niistä tavoitteista, joiden kautta mää-

riteltyihin päämääriin organisaatio toiminnallaan pyrkii. Organisaatio rakentuu myös organisaation 

ympäristöstä sekä teknologiasta, joka muodostuu niin teknisinä apuvälineinä kuin organisatorisista 

innovaatioista. (Salminen 2002, 17.)  

  

Organisaatioita voi olla erityyppisiä ja ne voidaan jakaa erilaisiin organisaatiotyyppeihin. Karkeasti 

organisaatiot voidaan jakaa julkisiin (ei voittoa tuottaviin) ja yksityisiin (voittoa tuottaviin) organi-

saatioihin. Näiden tunnusomaisia piirteitä ovat julkisten organisaatioiden poliittisuus, lakiperustei-

suus sekä palveluluonne ja yksityisen organisaation oman voiton ja hyödyn tavoittelu. Julkiselle 

organisaatiolle on myös tyypillistä tapa omaksua byrokraattisia ja muodollisia toimintamalleja, jot-

ka tekevät niistä vaikeasti tai hitaasti muutettavia. Yksityiselle organisaatiolle on tyypillistä kyky 

uudistaa toimintaansa tarvittaessa nopeasti. Tässä tutkimuksessa tarkempi käsittely keskitetään jul-

kisiin organisaatioihin.  
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3.5 Alakäsitteiden määrittely  
 

Tutkimuksen pääkäsitteet muodostavat tutkimuksen teoreettisen sisällön pääluokat. Tutkimuksen 

pääkäsitteet jakautuvat edelleen alakäsitteiksi. Alakäsitteet muodostavat teoreettiset alaluokat, jotka 

erittelevät teoreettisten pääkäsitteiden sisällön tarkemmin. Alakäsitteet erittelevät pääkäsitteitä kui-

tenkin ainoastaan tämän tutkimuksen näkökulmasta. Eri näkökulmasta tarkasteltuna erilaiset alakä-

sitteet voisivat olla keskeisiä. Pääkäsitteitä ei avata kokonaan, vaan tuodaan esille ainoastaan pää-

käsitteen alta ne alakäsitteet, jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä. Tämän tutkimuk-

sen kohdalla merkittäviä alakäsitteitä olivat ne joiden kautta pääkäsitteitä pystytään tarkastelemaan 

juuri johtamisen näkökulmasta.   

 

Tämän tutkimuksen pääkäsitteiksi on määritelty toimintaympäristö, johtaminen ja organisaatio. 

Pääkäsitteen toimintaympäristö alakäsitteet ovat: vanha toimintaympäristö, uusi toimintaympäristö 

ja kehitysprosessi. Pääkäsitteen johtaminen alakäsitteet ovat: strateginen johtaminen, organisaa-

tiokulttuuri ja resurssiperusteinen johtaminen. Pääkäsitteen organisaatio alakäsitteet ovat: organi-

saatiomuoto ja organisaatiorakenne. Pääkäsitteitä on mahdollista avata myös muiden alakäsitteiden 

kautta. Perustelu esitettyjen alakäsitteiden valinnalle on se, että näiden valittujen pääkäsitteiden 

kautta kyetään vastaamaan tutkimuksen päätehtävään ja tavoitteisiin tutkimukselle määritellystä 

näkökulmasta. Tutkimuksen pääkäsitteiden alakäsitteet ja niiden riippuvuussuhteet on esitetty kuvi-

ossa 2. (ks. kuvio 2., s 22)   

 

Pääkäsitteiden ja alakäsitteiden valinnan tulee olla perusteltavissa, koska tutkimuksessa tarkastel-

laan tutkittavaa ilmiötä näiden määriteltyjen käsitteiden kautta. Tutkimuksessa kerätty aineisto 

myös analysoidaan näiden määriteltyjen käsitteiden kautta. Väärin asetetut käsitteet voivat johtaa 

siihen, että jotakin oleellista tietoa jää keräämättä eikä kerätyllä aineistolla saada vastattua tutki-

muksen päätehtävään. Perusteluna käsitteiden valinnalle voidaan valitut käsitteet esittää niin, että 

niiden merkitys tutkimuksen päätehtävälle tuodaan esiin. Tämä on esitetty kuviossa 3. (ks. kuvio 3., 

s 22) Tämä tarkastelu osoittaa, että kaikki valitut käsitteet muodostavat yhden kokonaisuuden, joka 

vastaa tutkimuksen päätehtävään. Tarkastelu osoittaa myös sen, että tutkimukselle valittu näkökul-

ma toteutuu näitä käsitteitä käytettäessä. Näkökulman toteutuminen perustellaan sillä, että kaikki 

käsitteet keskittyvät johtamiseen ja erityisesti johtamisen jatkuvaan muutokseen sopeutumiseen. 

Tämän tutkimuksen näkökulmaksi on asetettu johdon näkökulma. Valittu näkökulma ei rajaudu 

ainoastaan ylemmän johdon näkökulmaa vaan se kattaa kaikki organisaatiotasot.  
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KUVIO 2. Tutkimuksen pääkäsitteiden alakäsitteet ja niiden väliset suhteet 
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KUVIO 3. Käsitteiden liittyminen tutkimuksen päätehtävään  
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3.7 Toimintaympäristö  
 

Toimintaympäristön alakäsitteet on valittu kuvaamaan sitä, millainen julkisten organisaatioiden 

toimintaympäristö on ollut ja millaiseksi sen nähdään muodostuvan tulevaisuudessa. Julkisten orga-

nisaatioiden toimintaympäristö ei ole kuitenkaan vielä kehittynyt vanhasta uuden malliseksi vaan 

käynnissä on edelleen kehitysprosessi.  

 

3.7.1 Vanha toimintaympäristö 

 

Vanhaan toimintaympäristöön liittyi merkittävänä tekijänä keskittäminen. Palveluiden tuotantoa 

sekä julkisen sektorin valtaa käytettiin hyvin keskitetysti. Julkisen hallinnon vanhaa toimintaympä-

ristöä voidaankin nimittää byrokraattiseksi toimintaympäristöksi. Suomen julkista hallinnon keskit-

tymistä ja valtiojohtoisuutta selittää osittain hyvinvointivaltion rakentamisvaihe 1970-luvulla. Toi-

minta julkisella sektorilla keskittyi valtiojohtoisiin byrokraattisiin organisaatioihin, joiden avulla 

pyrittiin tuottamaan hyvinvointipalvelut kansalaisille. Tämä johti nopeasti hallinnon nopeaan kas-

vuun ja sen hoitaman palvelusektorin kasvamiseen. Keskeistä oli, että maahan luotiin keskitetty 

ylhäältä alas ohjaava järjestelmä, jolla ministeriön ohjeet siirrettiin käytäntöön. Järjestelmässä vaa-

katasossa tapahtuva toiminta oli kuitenkin hankalampaa, koska toiminta jaettiin tiukasti rajattuihin 

toimialoihin. Tiukasti rajatutuista toimialoista muodostui myös yksi vanhalle toimintaympäristölle 

tunnusomainen piirre.   

 

Vanhalle toimintaympäristölle oli leimallista myös tehokkuusajattelu, joka oli hyväksytty yleisesti 

hallinnon keskeisimmäksi periaatteeksi. Tehokkuus ajattelu perustui ensinnäkin siihen lähtökoh-

taan, että hallinnon tehokkuus lisääntyy, kun ryhmän sisällä tapahtuu erikoistumista. Toiseksi hal-

linnon tehokkuuden katsottiin lisääntyvän ryhmän jäsenille määrätyn täsmällisen hierarkian kautta. 

Kolmanneksi hallinnon tehokkuuden katsottiin lisääntyvän organisaation valvontajännettä supista-

malla. Neljänneksi katsottiin, että valvonnan tehokkuus nousee, jos valvottavat työntekijät ryhmitel-

lään organisaation tarkoituksen, prosessin, asiakaskunnan tai paikan mukaisesti. (Simon 1982, 62-

63, Simon 1997 29-30.)  

 

Rationaalisuus on kolmas tunnusomainen piirre vanhalle toimintaympäristölle. Rationaalinen ajatte-

lu perustuu ajatukseen, jonka mukaan hallinto on oikeiden valintojen tekemistä asetettuihin tavoit-

teisiin nähden. Rationaalisen ajattelun mukaan hallinnossa tulee valita eri vaihtoehdoista juuri oi-

kea, koska valinnat eroavat seuraamusvaikutuksiltaan. Päätösprosessista muodostuu perusteltujen 



 

 

24

valintojen ketju, joka tähtää asetetun tavoitetilan saavuttamiseen. Rationaalinen päätöksenteko edel-

lyttää aina vaihtoehtoisten tiettyyn tavoitteeseen johtavien keinojen vertaamista toisiinsa. Rationaa-

lisen ajattelun mukainen päätöksentekotehtävä muodostuu kaikkien strategioiden selvittämisestä, 

kaikkien näiden strategioiden seuraamusta selvittämisestä ja näiden seuraamusten arvioimisesta. 

Rationaalisuudessa on siis kyse mieluisemman käyttäytymisvaihtoehdon valinnasta sellaisen järjes-

telmän perusteella, jossa arvioidaan myös käyttäytymisen seuraukset. Tieto toiminnan seurauksista 

on rationaalisessa ajattelussa tunnustettu päätöksentekoon ensisijaisesti vaikuttavaksi tekijäksi. (Si-

mon 1982, 100-101, 103, 105, 114; Simon 1997, 93-94.)     

 

Vanhan toimintaympäristön neljäs tunnusomainen piirre oli julkisten palveluiden monopoliasema. 

Vanhassa toimintaympäristössä monopoliasemiin ei törmätty ainoastaan perinteisellä teknisellä sek-

torilla vaan kaikkialla julkishallinnossa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että tiettyjen palveluiden 

tarjoaminen oli vain julkishallinnon toimijan hallussa. Monopoliasemassa olevan organisaation ei 

tarvitse huolehtia kilpailijoista, eikä näin huomioida asiakkaiden tarpeita. Asiakas kun joutuu hank-

kimaan palvelut monopoliasemassa olevalta tuottajalta, koska vaihtoehtoisia tuottajia ei ole. Erityi-

sesti julkishallinnon monopoleille on tunnusomaista alihinnoittelu ja toiminnan tappioiden kattami-

nen verovaroista. Vanhassa toimintaympäristössä valtiolliset ja kunnalliset toimijat pyrkivät oman 

asemansa vahvistamiseen eliminoimalla kilpailua ja monopolisoimalla alan palvelumarkkinoita. 

Monopoliasemien myötä palvelumarkkinoilla hallitsevaa tuotantotapaa pidettiin itsestäänselvyyte-

nä, eikä sille nähty olevan vaihtoehtoa. Tästä syystä vanhalle toimintaympäristölle olikin leimallista 

se, että palvelutuotannossa ei ollut aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä luoda uusia toimintatapoja ja 

palveluita. (Jääskeläinen 1994, 19-20, 25, 45.)  

 

3.7.2 Uusi toimintaympäristö 

 

Uusi toimintaympäristö on pääasiassa vanhan toimintaympäristön vastakohta. Uuden toimintaym-

päristön keskeisenä piirteenä on nähtävissä julkisten monopolien purkaminen. Julkishallinnon toi-

mintaympäristö on muuttunut niin, että siihen kohdistuu merkittäviä muutospaineita ja vanhan toi-

mintaympäristön monopolit eivät ole huomanneet muutostarpeita tai pystyneet niihin reagoimaan. 

Monopoliasemien purkamisen myötä julkisella palvelusektorilla tullaan kohtaamaan vieras element-

ti eli kilpailu. Kilpailun kautta julkishallinnon palvelutuotantoon siirtyy myös epävarmuus ja enna-

koimisen vaikeus. Kilpailutilanteessa tulevaisuutta ei voida ennakoida niin varmasti kuin vanhan 

toimintaympäristön mukaisessa monopoliasemassa.  
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Uudelle toimintaympäristölle on tyypillistä, että organisaatiot vertailevat keskenään toimintaansa 

muihin samassa asemassa oleviin organisaatioihin. Näin syntyvät vertailumarkkinat synnyttävät 

organisaatioiden välille kilpailua, vaikka ne eivät kilpailisikaan samoista asiakkaista. Uudessa toi-

mintaympäristössä pyritään konkreettisen kilpailu-uhkan luomiseen, eritasoisella kilpailuttamisella 

ja ulkoistamalla eri toimintoja. (Jääskeläinen 1994, 94, 101.) Uudessa toimintaympäristössä jul-

kisyhteisöt perustavat itsenäisempiä talousyksikköjä eli nettoyksiköitä, liikelaitoksia ja osakeyhtiöi-

tä. kunnat ovat myös yksityistäneet omistamiaan laitoksia ja muuta varallisuutta. Julkisyhteisöt 

myös ulkoistavat toimintojaan kokonaan ja lisäävät ostopalvelujen käyttöä sekä erimuotoista yhteis-

toimintaa. Uuden toimintaympäristön eräs ilmentymä onkin public-private-partnership – muotoinen 

yhteistyö yksityisen sektorin kanssa. (Kallio ym. 2006, 14.) 

 

Uudessa toimintaympäristössä kunnat ja muut julkisyhteisöt luovat myös oman organisaationsa 

sisälle sisäisiä markkinoita ja sisäistä laskutusta. Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen toiminta muut-

tuu uudessa toimintaympäristössä erilaisista yksiköistä koostuviksi konserneiksi, jotka hoitavat teh-

täviään erilaisten organisaatioyksikköjen ja toimintamallien avulla. Kaikissa edellä mainituissa ke-

hityspiirteissä on nähtävissä yhteisenä tekijänä se, että uudessa toimintaympäristössä siirrytään pe-

rinteisestä hierarkkisesti ohjatusta omasta tuotannosta markkinasuuntautuneisiin toimintatapoihin. 

Uuden toimintaympäristön edellyttämiä toimintatapoja ovat yksikköjen roolien täsmentäminen ja 

yksiköiden muuttuminen tilaajiksi ja tuottajiksi. Tilaajat ja tuottajat käyvät keskenään ”kauppaa” 

tuotteiden ja palveluiden ostamisesta sekä tuottamisesta. (Kallio ym. 2006, 14.) 

 

Uudessa toimintaympäristössä julkisten palveluiden keskeiseksi ohjausjärjestelmäksi on noussut 

tilaaja-tuottajamalli. Tilaaja-tuottajamalli poikkeaa vanhalle toimintaympäristölle tyypillisestä hie-

rarkkisesta oman tuotannon mallista ja tuo toimintaan uuden toimintaympäristön edellyttämiä 

markkinatalouden piirteitä. Mallissa erotetaan kaksi keskeistä toimijaryhmää, jotka ovat tilaajat ja 

tuottajat. Tilaaja-tuottajamallissa hierarkkisen toimintamallin käsky- ja resurssiohjaus poistuu ja se 

korvataan toimijoiden välisillä sopimuksilla tapahtuvalla ohjauksella (contract management). Sopi-

muksen kohteena ovat tuotteet ja palvelut, joita tuottaja tuottaa palvelujen käyttäjille. (Kallio ym. 

2006, 22-24, 27.)  

 

Toiminnan sopimusluonne lisää organisaation kannalta toiminnan ennustamattomuutta ja pakottaa 

sen kehittämään aktiivisesti toimintaansa. Organisaatioiden on aktiivisesti otettava toiminnassaan 

huomioon asiakkaiden tarpeet ja reagoitava niissä tapahtuviin muutoksiin, jotta saavutetun aseman 

säilyttäminen olisi mahdollista. Uuden toimintaympäristön myötä epävarmuus siirtyy osaksi julkis-
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ten organisaatioiden toimintaa ja asettaa aikaisempaa enemmän vaatimuksia strategiselle johtami-

selle. Strategisen johtamisen muuttuessa vaativammaksi myös julkisten organisaatioiden johdon 

tulee jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Johdon tulee myös ottaa aikaisempaa aktiivisempi ja 

aloitteellisempi rooli toimintaympäristön keskeisiin toimijoihin nähden.   

 

3.7.3 Kehitysprosessi 

 

Vanhasta toimintaympäristöstä ei ole siirrytty suoraan uuteen toimintaympäristöön vaan käynnissä 

on toimintaympäristön kehitysprosessi. Nykyhetkellä vallitseva toimintaympäristö koostuu yhdis-

telmästä vanhaa ja uutta toimintaympäristöä. Muutos ei myöskään tapahdu nopeasti eikä kivutto-

masti, koska vanhat tavat elävät yhä tiukassa. Muutosta on kuitenkin alkanut selkeästi tapahtua ja 

muutoksen voidaan ennustaa aina vain nopeutuvan. 

 

Uutta julkista johtamista kohtaan esitetään myös kritiikkiä, joka kyseenalaistaa, onko tuleva kehi-

tyssuunta kuitenkaan hyvä asia. Ensinnäkin on kohdistettu huolta siihen, onko poliittisen ohjauksen 

heikentyminen hyvä asia. Poliittisen ohjauksen väheneminen nähdään kritiikissä johtavan siihen, 

että palveluiden kehitystä määräävät markkinoiden eivät kansan arvot. On myös esitetty kritiikkiä 

siitä, että ei ole olemassa todisteita, joiden mukaan uusi julkinen johtaminen poistaisi julkistoimin-

taa vaivanneet ongelmat. Kriitikot ovat esittäneet myös, että ongelmat tulevat säilymään myös uu-

dessa toimintaympäristössä. Uuden toimintaympäristön on myös esitetty johtavan siihen, että julkis-

ten palveluiden tuottamisessa keskitytään tekemään voittoa eikä enää ajatella julkista yhteistä hy-

vää. Toisaalta on esitetty kritiikkiä siitä, että uusi julkisjohtaminen ei saa organisaatioita muuttu-

maan vaan ne pysyvät samanlaisina. (Lynn 1998, 107-123.) Uuden toimintaympäristön kutistaessa 

kansalaiset kuluttajien asemaan on myös esitetty, että yhteiskunnan arvot, oikeusturva ja yhteiskun-

nallinen tasa-arvo vaarantuvat. ( Vartola 2004, 235.) 

 

3.8 Johtaminen 
 

Pääkäsitteen johtaminen alakäsitteet on valittu kuvaamaan niitä keskeisiä organisaation osa-alueita 

joihin organisaation toimintaympäristön muuttuminen vaikuttaa. Ensimmäiseksi käsitellään strate-

gista johtamista, koska strateginen johtaminen on oleellinen osa organisaation toiminnan sopeutta-

misesta sen toimintaympäristön muutokseen. Toiseksi käsitellään resurssiperusteista johtamista, 

koska organisaation omaavat sisäiset resurssit ovat se menestyksen ja strategian muodostuksen läh-

tökohta. Johtajan on pystyttävä muuttuneessa toimintaympäristössä hyödyntämään organisaation 
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vanhoja resursseja uudella tavalla. Kolmanneksi käsitellään organisaatiokulttuuria, koska se vaikut-

taa keskeisesti organisaation tärkeimpään resurssiin eli sen henkilöstöön, ja näin sen tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. Johtajan on pystyttävä luomaan sellainen organisaatiokulttuuri, että henkilöstö on 

motivoitunut toimimaan yhteisen päämärän hyväksi. Osion lopuksi käsitellään vielä erikseen joh-

tamisen muutosta. Johtamisen muutosta ei ole määritelty erilliseksi käsitteeksi, koska sitä ei voida 

erottaa täysin muista käsitteistä, vaan se liittyy keskeisesti kaikkiin tutkimuksen käsitteisiin.  

 

3.8.1 Strateginen johtaminen 

 

Strategisella johtamisella tarkoitetaan asiakokonaisuutta joka sisältää kyvyn hahmottaa ympäristön 

kokonaisuuksia, kyvyn tunnistaa muutostarpeita, kyvyn kehittää strategioita ja kyvyn toteuttaa stra-

tegioita. (Karlöf 2002, 211-213.) Strateginen johtajuus pitää sisällään myös strategisen vision ja 

mission käsitteet, strategiaprosessin, osaamisen johtamisen ja muutoksen johtamisen käsitteet. Stra-

tegisessa johtamisessa korostuu erityisesti henkilöstön osallistumisen johtaminen.  (Laamanen, ym. 

2005, 45.) 

 

Strateginen johtaminen perustuu siihen, että se luo perustan nopeiden muutosten tekemiselle sekä 

toimintaympäristön muutokseen sopeutumiselle. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä organisaatioiden eloonjäämisen edellytys on kyky tehdä nopeita strategisia päätöksiä ja 

pistää ne pian käytäntöön. Organisaation johtajilla on tässä merkittävä tehtävä, koska heidän tulee 

hallita saamaansa informaatiotulvaa ja poimia siitä keskeinen sisältö jonka pohjalta strategiset pää-

tökset voidaan toteuttaa. Johtajien tulee pystyä tarkkailemaan niin organisaation ulkopuolelta kuin 

sen sisältä tulevia signaaleja. Toimintaympäristön tuottamat signaalit ovat siis vain yksi osa muu-

tosta, toinen puoli on itse organisaatio. Suurin yksittäinen strategisen päätöksenteon haaste on sen 

vaatiman merkityksellisen tiedon seulominen, käsitteleminen ja sulauttaminen osaksi organisaation 

toiminnallista kokonaisuutta. (Lehtonen 2002, 40-41.)   

 

Strategisessa johtajuudessa painottuu heikkojen signaalien löytäminen informaatiotulvasta. Heikot 

signaalit ovat sellaisia tapahtumia, joista on saavilla ainoastaan osittaista tietoa silloin, kun niihin 

täytyy jo strategisesti reagoida, jos halutaan toimia ennen kuin tapahtuman vaikutukset ehtivät vai-

kuttaa organisaatioon. Heikko signaali muuttuu vahvaksi signaaliksi asteittain, kun tietoa asiasta 

lisääntyy, tai kun organisaatio alkaa muuttaa strategiaansa heikon signaalin perusteella. (Laamanen, 

ym. 2005, 112, 119.)  
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Strategisessa johtamisessa painottuu kyky tehdä johtopäätökset ja ymmärtää niiden taustat, mutta 

johtajan on myös nähtävä tehtyjen strategisten päätösten seuraukset. Strategisessa johtamisessa joh-

taja joutuu sietämään epävarmuutta, koska osa tiedoista, joihin päätökset perustuvat, ovat vasta 

heikkoja signaaleja. (Karlöf 2002, 211-213.) Strateginen johtaminen on vision perusteella johtamis-

ta eli johtajan tulee kyetä luomaan tavoitetila, jonka pyrkii johtamisellaan saavuttamaan. Tehtyjen 

päätösten oikeellisuudesta ei kuitenkaan voida olla täysin varmoja, joten johtajan on pystyttävä sie-

tämään epävarmuutta siitä, että tehdyt päätökset ovat olleet vääriä. Strategiseen johtamiseen liittyy 

epävarmuuden takia jatkuva seuranta ja pitkän strategiaohjelman jakaminen keskipitkän tai lyhyen 

aikavälin kehitysohjelmiin. (Mannermaa 1999, 57-61.)  

 

Strategiseen johtamiseen liittyy myös kyky toteuttaa laaditut strategiat organisaatiossa. Laaditun 

strategian saaminen toteutetuksi edellyttää sitä, että johtaja saa organisaation jäsenet toteuttamaan 

strategiaa omassa toiminnassaan. Strategiseen johtamiseen sisältyy siis vaatimus saada organisaati-

on jäsenet toimimaan saman päämäärän saavuttamiseksi. (Mantere, Aaltonen, Ikävalko, Hämäläi-

nen Suominen & Teikari 2006, 191-192.)  Jos johto ei onnistu saamaan organisaation jäseniä toi-

mimaan saman päämäärän saavuttamiseksi, johtaa se koko strategian jäämiseen ainoastaan suunni-

telmaksi, jolloin se ei muutu osaksi organisaation toimintaa.    

 

Mintzbergin (1998) mukaan strategista johtamista voidaan lähestyä kymmenen eri koulukunnan 

näkökulmasta. Ensimmäinen koulukunta on hahmottamisen koulukunta, joka näkee strategian muo-

dostuvan käsitysten prosessoinnin tuloksena. Toinen koulukunta on suunnittelu koulukunta, joka 

näkee strategian muodostuvan muodollisen prosessin lopputuloksena. Kolmas koulukunta on pai-

nottaa aseman merkitystä ja näkee strategian muodostuvan analyyttisen prosessin tuloksena. Neljäs 

koulukunta on yrityshenkinen koulukunta, joka katsoo strategian syntyvän visionäärisen prosessin 

tuloksena. Viides koulukunta on kognitiivinen koulukunta jonka mukaan strategia syntyy älyllisen 

ja tiedollisen prosessin lopputuloksena. Kuudes koulukunta painottaa oppimista ja katsoo strategian 

muodostuvan kehitysprosessin kautta. Seitsemäs koulukanta painottaa valtaa ja katsoo strategian 

syntyvän neuvotteluprosessin lopputuloksena. Kahdeksas koulukunta eli kulttuuri koulukunta näkee 

strategian muodostuvan kollektiivisen prosessin kautta. Yhdeksäs koulukunta painottaa ympäristön 

merkitystä ja strategian muodostumista reaktiivisen prosessin kautta. Kymmenes koulukunta on 

konfiguraatio koulukunta, jonka mukaan strategia syntyy muodonmuutosten kautta. (Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel 1998, 5.)  
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3.8.2 Resurssiperusteinen johtaminen 

 

Organisaation johtamista voidaan tarkastella eri koulukuntien kautta ja eri koulukunnat painottavat 

johtamisessa eri lähestymistapaa. Näiden koulukuntien pääkohtien tunnistaminen on tärkeää, jotta 

niiden vaikutus liikelaitoksen johdon toimintaan pystytään tunnistamaan.  

 

Omistajalähtöinen koulukunta painottaa omistajan keskeistä roolia organisaation toiminnan lähtö-

kohtana. Tämän koulukunnan suuntaus on voimakkain voittoa tuottavissa yrityksissä, joissa omista-

jaksi määritellään usein osakkeenomistaja. Yksityisissä yrityksissä omistajalähtöisyys näkyy strate-

gioissa, organisaatiorakenteissa ja toimintaprosesseissa. (Saarnio, Puttonen & Eronen 2000, 19.) 

Laatujohtamisen koulukunta painottaa organisaation toiminnassa sen sidosryhmien odotuksia ja 

niiden täyttämistä. Painopiste on sidosryhmissä ja asiakkaissa jolloin organisaation toimintaa kehi-

tetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia odotuksia. Laatujohtamisessa painotetaan laatutekniikoiden 

käyttämistä sekä parhaiden tunnettujen menettelytapojen käytön varmistamista. (Lillrank 1999, 

s126-127; Moisio & Tuominen 2004, 5.)  

 

Oppivan organisaation koulukunta painottaa oppimista ja yhdistää oppimistarpeen muutokseen, 

joka synnyttää oppimistarpeen. Organisaation joutuessa muuttamaan toimintaansa tulee sen oppia 

toimimaan muutoksen edellyttämällä tavalla, jotta se kykenee menestymään uudessa tilanteessa. 

Johdon roolina nähdään oppimisen puitteiden rakentaminen ja niiden kunnossa pitäminen. Koska 

oppiminen ja kehittyminen nähdään organisaation menestyksen edellytyksenä, tulee johdon pystyä 

seuraamaan oppimista ja sen tasoa eri mittareilla. Seuraaminen ja mittaaminen mahdollistavat vir-

heiden korjaamisen sekä strategisten painotusten korjaamisen. (Moilanen 2001, 13-16, 164-170.) 

Byrokratia koulukunta edustaa tunnetuimpia tapoja kuvata hallintoa ja organisaatioita. Byrokratialle 

on tyypillistä, että samoja sääntöjä ja toimintatapoja sovelletaan kaikkiin kohteisiin. Byrokratiaan 

liittyy keskeisesti organisaatioon rakentuvat vallankäytön rakenteet eli hierarkkiset rakenteet. Byro-

kratiaan liittyy keskeisesti rationaalinen toiminta, eli organisaation toiminta perustuu perusteltuihin 

päätöksiin. Byrokraattiset organisaatiot ovat käskyvaltaisia jossa käskyt etenevät organisaatiossa 

ylhäältä alas. Johtajalle jää byrokraattisessa organisaatiossa käskijän ja työntekijälle tottelijan rooli. 

(Salminen 2002, 53-56, 66-70; Vartola 2004, 18-22, 26-29.) Byrokraattisille organisaatioille on 

lisäksi tyypillistä, kaiken toiminnan perustumisesta lakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että byro-

kraattinen organisaatio hoitaa sille laissa asetettuja tehtäviä, mutta ei pyri aktiivisesti laajentamaan 

toimintaansa tämän ulkopuolelle.   
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Organisaation resurssien johtamista painottava koulukunta nostaa organisaation omaavien resurssi-

en hyödyntämisen organisaation menestyksen kannalta keskeiseksi tekijäksi. Yksittäisen organisaa-

tion jäsenen osaaminen tai omaava tietotaito ei vaikuta organisaation menestykseen, jos sitä ei osata 

johtaa oikein ja hyödyntää organisaation kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Johtaja valjastaa 

organisaatiossa olevat resurssit organisaation strategisten päämäärien saavuttamiseen. (Hovila & 

Okkonen 2006, 1, 45, 56.) Organisaation omaamien resurssien hyödyntäminen edellyttää luovuutta 

sekä johtajalta kykyä tukea henkilöstöä luovaan toimintaan. Luovuuteen tukeminen mahdollistaa 

innovaatioiden syntymisen ja tämä johtaa siihen, että organisaation resurssit alkavat tuottaa itse 

uusia menettelytapoja, käytäntöjä ja systeemejä joilla organisaation toimintaa parannetaan. Organi-

saation johto ei itse pyri ohjaamaan resursseja vaan antaa resursseille mahdollisuuden tuottaa uusia 

strategisia malleja, joilla organisaation haasteisiin vastataan. (Lampikoski & Emden 1999, 17, 28, 

174-182.)  

 

Resurssipohjainen näkökulma on valittu tämän tutkimuksen johtamisen näkökulmaksi, koska toi-

mintaympäristön muutosten nopeutuminen merkitsee organisaation omien resurssien merkityksen 

painottumista strategisessa suunnittelussa. Oleellista on, että organisaation omat resurssit on pystyt-

tävä muuntamaan niin, että ne toimivat muuttuneessa tilanteessa tehokkaasti. Aineellisten resurssien 

lisäksi painottuvat henkilöstön taidot, tietämys, kommunikointi-, yhteistyö- ja motivointikyvyt. Re-

surssien johtamisessa on keskitytty kompetenssien johtamiseen, kyvykkyyteen ja ydinosaamiseen. 

Kompetenssilla tarkoitetaan johdon kykyä hyödyntää eri voimavaroja asetettujen päämäärien saa-

vuttamiseksi. Kompetenssien johtaminen pitää sisällään kompetenssien rakentamisen, tehokkaan 

hyödyntämisen ja ylläpidon prosessit. Kompetenssien rakentaminen edellyttää johdolta organisaati-

on omia voimavaroja kehittävien prosessien luomista. Kompetenssien hyödyntäminen edellyttää 

organisaation omaamien resurssien tehokasta hyödyntämistä nykyisessä toiminnassa. Kompetenssi-

en ylläpitäminen on tärkeää, jotta voimavaroja pystyään hyödyntämään uudenlaisessa tilanteessa, 

johon organisaatio joutuu toimintaympäristön muuttuessa. (Laamanen, ym. 2005, 58-59, 92.) 

 

Ydinosaamisella tarkoitetaan organisaation kykyä kollektiiviseen oppimiseen ja eri osaamisalueiden 

yhdistämiseen. Resurssipohjaisessa johtamisessa on keskeisesti kyse organisaation dynaamisesta 

kyvykkyydestä. Dynaamisuus tarkoittaa tässä yhteydessä organisaation kykyä muodostaa uusia re-

surssiyhdistelmiä toimintaympäristön muuttuessa. Dynaaminen kyvykkyys on siis kykyä käyttää jo 

olemassa olevia vanhoja resursseja tehokkaasti täysin uudenlaiseen tarkoitukseen. Siitä kuinka hy-

viä nämä kyvykkyydet ovat vaikuttaa siihen, miten hyvin tässä onnistutaan. Organisaation dynaa-

miset kyvykkyydet muodostavat perustan organisaation valmiuksille muuttaa toimintaa uudelle 
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suunnalle toimintaympäristön muutoksen sitä vaatiessa. (Laamanen, ym. 2005, 92; Lönnqvis, Ku-

jansivu & Antola 2005, 83-85.) Organisaation johdon kyky hyödyntää dynaamisia taitoja on erittäin 

tärkeä silloin, kun organisaation resursseja pyritään suuntaamaan uudenlaisen päämäärän ja tavoit-

teen saavuttamiseen.  

 

Resurssiperusteisen näkökulman ydin on siis siinä, että organisaation tulee sisäisten resurssiensa 

avulla pystyä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Tämä on oleellinen ero verrattuna van-

haan toimialapohjaiseen näkökulmaan, jonka mukaisesti organisaation tuli hakea resurssit tähän 

organisaation ulkopuolelta. Resurssiperusteinen johtaminen pyrkii vastaamaan siihen, miksi samas-

sa toimintaympäristössä toimivat organisaatiot, joilla on täysin samanlainen organisaatiorakenne ja 

hyvin samanlainen strategia, menestyvät niin eri tavalla. Resurssit jaetaan luonteensa mukaan kol-

meen eri luokkaan, jotka ovat fyysiset, henkiset ja organisationaaliset resurssit. Fyysiset resurssit 

sisältävät raaka-aineet, teknologian ja maantieteellisen sijainnin. Inhimilliset resurssit sisältävät 

koulutuksen, kokemuksen, tiedot ja suhteet. Organisationaaliset resurssit ovat organisaation sisäisiä 

ja ulkoisia suhteita eli ne sisältävät elementtejä organisaatiokulttuurista. Erityisesti aineettomat re-

surssit ovat sellaisia, joilla organisaatio voi saavuttaa kilpailuetua kilpailijoihin verrattuna, koska 

niitä on vaikea jäljitellä. (Lönnqvis, ym. 2005, 81-83.)     

 

3.8.3 Organisaatiokulttuuri  

 

Organisaatiokulttuuri muodostuu organisaation jäsenten jakamista arvoista ja normeista, niin orga-

nisaation sisällä kuin sen ulkopuolisiin tahoihin nähden. Jokaisella organisaatiolla on ainutkertainen 

organisaatiokulttuuri, koska organisaation rakenne, henkilöstö ja henkilöstön ohjaaminen ovat jo-

kaisessa organisaatiossa ainutkertaisia. On myös huomioitava, että organisaation toimintaympäris-

tön ainutkertaisuus vaikuttaa myös osaltaan organisaatiokulttuuriin. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa 

ja kuvastaa toimintaa organisaatiossa. Tämä näkyy siinä, kuinka organisaation jäsenet reagoivat 

organisaation sisäisen tai ulkoisen toimintaympäristön muutokseen. Organisaatiot, jotka valmistavat 

samanlaisia tuotteita ja toimivat samalla alueella, voivat poiketa tästä syystä organisaatiokulttuurin 

osalta merkittävästi toisistaan. (Jones 2001, 8-9, 130.)  

 

Organisaatiota ja sen toimintaa ei siis voida täysin ymmärtää, jos ei huomioida sen kulttuuria. Or-

ganisaation toiminnassa organisaatiokulttuuri näkyy erityisesti organisaation jäsenten välisessä vuo-

rovaikutuksessa ja tästä syystä sillä on suuri merkitys ristiriita- ja muutostilanteissa. Organisaa-

tiokulttuuri näkyy myös keskeisesti johtamisessa eli se vaikuttaa keskeisesti organisaation järjestäy-
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tymisessä, toimintaprosesseissa ja resurssien hallinnassa. Eräs organisaatiokulttuurin ilmentymä on 

organisaation sisäiset kirjoittamattomat pelisäännöt, joita organisaatiossa noudatetaan. Organisaa-

tiokulttuuri sisältää siis virallisten rakenteiden lisäksi epävirallisia rakenteita. Epävirallisena raken-

teena organisaatiokulttuuri vaikuttaa organisaation jäsenten motivaatioon ja työssä viihtyvyyteen. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa organisaation jäsenten toimintaan usein tiedostamattomalla tasolla 

ja tästä syytä siihen on vaikeaa vaikuttaa. (Pitkänen 2006, 25-27, 203.)  

 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa jokaiseen organisaation jäseneen. Uutena organisaation tuleva yksi-

lö sulautuu tai sulautetaan nopeasti osaksi organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria. Sulautuessaan 

osaksi organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria lakkaa organisaation jäsen tietyllä tasolla käyttäytymäs-

tä yksilöllisesti ja korvaa tämän käyttäytymisen kollektiivisella käyttäytymisellä. Organisaatiossa 

vallitsevaan kulttuuriin sulautuessaan organisaation jäsenet omaksuvat organisaatiossa vallitsevat 

normit, arvot ja ajatustavat omaa toimintaansa ohjaaviksi ja samalla luopuvat vanhoista. Riskinä 

tällaisessa toiminnassa on se, että jos organisaation toimintaympäristö muuttuu, ei organisaatiokult-

tuuri muutu vaan pysyy samana. Toimintaympäristön muutoksen edellyttäessä organisaatiota muut-

tamaan toimintaansa ja toimimaan samalla henkilöstöllä aivan uudella tavalla, joudutaan tilantee-

seen, jossa yritetään toimia uudella tavalla vanhalla organisaatiokulttuurilla. (Jones 2001, 133-136.) 

Vanha vallitse organisaatio kulttuuri vastustaa myös muutosta ja mitä suurempi ristiriita uuden ja 

vanhan organisaatiokulttuurin välillä on sitä merkittävämmin organisaation kykyä toimia uudessa 

tilanteessa voi heikentyä.  

 

Organisaatiokulttuuri muodostuu organisaation etiikasta, organisaation rakenteesta, organisaatioon 

kuuluvista henkilöistä ja organisaation työntekijöilleen antamista oikeuksista. Nämä neljä eri tekijää 

vaikuttavat organisaatiokulttuuriin ja näiden tekijöiden muuttuminen muuttaa ajan myötä organisaa-

tiokulttuuria. Tärkein näistä neljästä ovat organisaatioon kuuluvat henkilöt. (Jones 2001, 138-139.) 

Organisaatiokulttuurin merkitystä organisaation toiminnalle korostaa sen vaikutus organisaation 

toiminnan tehokkuuteen. Ensinnäkin organisaatiokulttuuri luo etua kilpaileviin organisaatioihin 

nähden. Toiseksi organisaatiokulttuuri tehostaa organisaatiorakenteen toimintaa. Kolmanneksi or-

ganisaatiokulttuuri vaikuttaa organisaation jäsenten motivaatioon toimia organisaation päämäärien 

hyväksi. (Jones 2001, 158.) Organisaatiokulttuurien avulla organisaation johto hallitsee erilaisuutta 

organisaatiossa tai antaa sille mahdollisuuden kehittyä. Erilaisuuden hallinnan merkitys korostuu 

silloin, kun organisaation toimintaympäristössä tapahtuu muutos, joka edellyttää organisaation 

muuttamista toimimaan uudella tavalla.  
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3.8.4 Johtamisen muuttuminen  

 

Johtamisen muuttumista tarkastellaan tässä organisaatioon sidottuna ilmiönä, eli tarkastelun kohtee-

na on johtamisen muuttuminen tietyssä organisaatiossa. Organisaation toiminnassa tapahtuvan 

muutokseen tarvitaan aina sekä asioiden johtamista, että ihmisten johtamista. Ainoastaan nämä mo-

lemmat johtamistavat yhdistämällä pystytään vaikuttamaan organisaation toiminnan kehittämiseen. 

Kummankaan käyttäminen yksin ei johda toiminnan kannalta hyvään lopputulokseen. (Kotler 1990, 

7.) Tämä tarkoittaa, että johtamisen muuttuessa erilaiseksi myös näiden molempien johtamisen osa-

alueiden johtamisen on muututtava. Tämä näkemys voidaan perustella sillä, että ilman johtamisen 

kehittymistä ei muutoksella kyetä saavuttamaan haluttuja tuloksia. Esimerkiksi uusien teknologisten 

menetelmien tuominen ei välttämättä johda siihen, että organisaation toiminta tehostuu. Vika ei ole 

tällöin kuitenkaan teknologiassa vaan siitä kuina sitä kyetään organisaatiossa hyödyntämään. Tämä 

on taas pitkälti riippuvainen siitä, miten johtaminen uudessa tilanteessa on toiminut. ( Tranfield & 

Smith 1990, 2-3.) 

 

Johtamisen muutoksessa voidaankin nähdä se, että organisaatio muuttaa johtamista. Johtamisen 

muutos onkin nähtävissä syntyvän organisaation toimijoiden välillä. Teoreettisesti voidaan esittää, 

että muutoksen nopeuteen vaikuttaa se, kuinka aktiivista eri toimijoiden välinen kanssakäyminen 

on. Organisaatiossa johtamisen syntyy sillä areenalla, missä organisaatiossa vaikuttavat eri arvot, 

päämäärät ja tavoitteet taistelevat keskenään sekä missä ne sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. 

(Burgoyne & Raynolds 1997, 62-64.)  

 

Johtamisen muuttumisen kannalta onkin keskeistä se miten johtajana toimiva henkilö kykenee ana-

lysoimaan kulloisetkin johtamistarpeet. Tämä tarkoittaa, että organisaation toimiessa tehokkaasti 

johtaminen muuttuu ja kehittyy sitä mukaa kun siihen kohdistuvat vaatimukset kehittyvät. Yleisesti 

kuitenkin käy niin, että itse johtaja on keskiössä jolloin johtamista ohjaavat johtamistyyli, yksilölli-

set ominaisuudet sekä osaaminen. Kuitenkin johtamisen tulisi muuttua joustavasti ohjaavasta dele-

goivaksi riippuen kulloisestakin tilanteesta ja johdettavien valmiudesta. Organisaation toimintaym-

päristön muuttuminen edellyttää myös johtamista sopeutumaan ja muuttumaan. Johtamisen tulee 

muuttua jatkuvasti myös sen takia, että ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa joka toimii kai-

kissa mahdollisissa tilanteissa. Hyvä johtaminen siis muuttuu kulloisenkin tilanteen edellytyksiä 

vastaavaksi. (Kauppinen 2006, 55-59.)     
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3.9 Organisaatio 
 

Pääkäsitteen organisaatio alakäsitteet kuvaavat niitä kahta pääkohtaa, joihin organisaation toimin-

taympäristö keskeisesti vaikuttaa. Lisäksi nämä kaksi pääkohtaa vaikuttavat keskeisesti myös orga-

nisaation toimintaan ja sen tekemiin ratkaisuihin. Käsiteltävät alakäsitteet ovat organisaatiotyyppi ja 

organisaatiorakenne. Organisaatiotyyppi on valittu keskeiseksi alakäsitteeksi, koska uusi toimin-

taympäristö edellyttää uuden tyyppisten organisaatioiden muodostamista. Tästä kehityksestä ovat 

esimerkkinä liikelaitostaminen julkisella sektorilla ja tilaaja-tuottajamallin yleistyessä liikelaitosten 

määrä tulee kasvamaan. Organisaatiorakenne on valittu keskeiseksi alakäsitteeksi, koska se muo-

dostaa organisaation toiminnallisen perustan. Reagoidessaan toimintaympäristön muuttumiseen 

johto joutuu aina käsittelemään myös organisaatiorakenteen muutostarpeita. Toimintaympäristön 

muutoksen ollessa niin suuri, että organisaation tulee alkaa toimia täysin uudella tavalla, täytyy 

myös organisaatiorakennetta uudistaa.  

 

3.9.1 Organisaatiotyyppi   

 

Organisaation tyyppi voi vaihdella hyvin laajasti. Pääasiallinen jako voidaan tehdä julkisiin ja yksi-

tyisiin organisaatioihin. Julkisten organisaatioiden päätyyppiä edustavat erilaiset virastot ja yksityis-

ten organisaatioiden päätyyppiä yksittäinen liikeyritys. Näiden kahden päätyypin sisällä ja välillä on 

kuitenkin erityyppisiä organisaatioita. Yksityisten organisaatioiden alueella organisaatiot voivat 

vaihdella yritysmuodostaan riippuen. Julkisten organisaatioiden puolella organisaatiot voivat olla 

puhtaasti hallinto-organisaatioita tai palveluita tuottavia organisaatioita.  

 

Organisaationtyyppi konkretisoituu organisaatiomallina. Organisaatiomalli pitää sisällään ihmisten 

eritasoisen johtamisen ja resurssien jakamisen. Organisaation tulee olla sen mallinen, että se kyke-

nee suoriutumaan tuosta tehtävästä. Tämän tehtävän suorittaminen riippuu siitä minkä mallin mu-

kaan toiminta organisoidaan. Organisaatiomallissa on kuitenkin aina keskeisinä osina tuotannon 

organisointi, tuotannon tukemisen organisointi, tuotannon kunnossapidon organisointi, tuotannon 

johtamisen organisointi sekä tuotannon toimintaympäristön muutokseen mukauttamisen organisoin-

ti. Organisaatiomalleihin liittyy myös keskeisesti erilaisten roolien ja valta-asemien määrittäminen. 

Nämä roolit jakautuvat organisaatiomalleissa vertikaalisesti että horisontaalisesti. Organisaatiomal-

lin valinta vaikuttaa keskeisesti siihen, millaiseksi organisaation rakenne muodostuu ja sitä kautta se 

asettaa rajat organisaation tehokkaalle toiminnalle. Organisaatiomallin muodostusprosessin lopputu-

loksena syntyy siis organisaatiorakenne.(Jones 2001, 33-59.)  
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3.9.2 Organisaatiorakenne  

 

Organisaatiorakenteella tarkoitetaan organisaation muotoa, jonka puitteissa sen toimintaa johdetaan 

ja hallinnoidaan. Strategisen johtamisen näkökulmasta organisaationrakenteen tulee olla sellainen, 

että valittu strategia pystytään toteuttamaan. Resurssiperusteinen ajattelu on kuitenkin kääntänyt 

tämän ajattelun niin, että strategian tulee seurata organisaatiorakennetta. Molemmat näkökulmat 

sisältävät kuitenkin sen, että organisaatiorakenteen suurimpana haasteena on sovittaa organisaation 

toimintaympäristö ja strategia yhteen. (Laamanen ym. 2005, 112.) 

 

Organisaationrakenteen päätehtävä on yksinkertaistetusti koordinoida ja kontrolloida toimintaa or-

ganisaatiossa. Organisaatiorakenteen keskeisen sisällön voidaan siis katsoa muodostuvan organisaa-

tion hierarkian eli vallanjaon rakenteista. Organisaatiorakenne luo myös pohjan organisaation jäsen-

ten motivoimiselle ja organisaatiokäyttäytymiselle. Organisaatiorakenne saattaa yhteen organisaati-

on henkilöstön, organisaation käytössä olevan teknologian ja materiaaliresurssit sekä toimintaympä-

ristön. Organisaatiorakenne mahdollistaa organisaation kasvun ja kehittymisen sekä sen erilaistumi-

sen. Organisaatiorakenne pitää siis sisällään kaikki ne tekijät, jotka mahdollistavat organisaation 

konkreettisen toiminnan sekä toiminnan yhteensovittamisen toimintaympäristön kanssa. Siihen mil-

lainen organisaatiorakenne organisaatiolla on, riippuu organisaatiomallista jonka mukaisesti toimin-

ta on organisoitu. (Jones 2001, 8; Mintzberg 1990, 2.)   

 

Organisaatiorakenteessa ensimmäinen valinta riippuu siitä, kuinka suureksi hierarkkisten tasojen 

määrä halutaan kasvattaa eli kuinka korkeaksi organisaatiorakenne muodostuu. Organisaatioraken-

teessa joudutaan aina tasapainottelemaan vallan keskittämisen ja hajauttamisen kanssa. Organisaati-

on kasvaessa suuremmaksi lisääntyy kuitenkin aina myös tarve lisätä hallinnollisten tasojen määrää 

organisaatiorakenteessa. Korkeasta hierarkiasta muodostuu kuitenkin ongelmia, joista keskeisimpiä 

ovat informaation kulun vaikeutuminen, motivaation laskeminen sekä kasvavat hallintokustannuk-

set. Näistä syistä johtuen organisaatiorakenne tulisi rakentaa niin, että siinä on ainoastaan niin pal-

jon hierarkkisia tasoja kuin on tehokkaan toiminnan kannalta välttämätöntä. (Jones 2001, 8-87.)  

 

Matalampaa organisaatiota pystytään myös muuttamaan nopeammin, kuin korkeaa hierarkkista or-

ganisaatiota. Matalan organisaation organisaatiorakenteesta ei ole muodostunut niin kankea kuin 

korkeassa organisaatiossa, koska siinä on vähemmän kerroksellisuutta. Lisäksi matalissa organisaa-

tioissa on organisaation alemmilla tasoilla enemmän itsenäisiä valmiuksia reagoida muuttuneeseen 

tilanteeseen ja näin nopeuttaa muutoksen läpivientiä.   
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Organisaatiorakenne sisältää myös toiminnan organisoimisen niin, että saman asian kanssa työsken-

televät yhdessä. Mitä useampaa eri tuotetta/ palvelua organisaatio tuottaa sitä laajempaa organisaa-

tiorakennetta se tarvitsee. Organisaation toiminnan erikoistuessa ja jakautuessa useammalle alueel-

le, täytyy johdon päättää, lisääkö se organisaatiorakenteen vertikaalista vai horisontaalista ulottu-

vuutta tai päättääkö se lisätä nykyisen rakenteen integraatiota. Toimintojen järjestäminen erilaisiksi 

kokonaisuuksiksi määräytyy sen mukaan, millainen järjestys on organisaation tavoitteiden kannalta 

kaikkein tehokkain. (Jones 2001, 123-125.) Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että organisaatiorakenne 

ei ole lukkiutunut kokonaisuus vaan sen pitää muuttua joustavasti sitä mukaa kun organisaation 

toiminta muuttuu. Jos organisaatiorakenne ei seuraa toiminnan muutosta, ei organisaatio kykene 

enää toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Organisaatiorakenteen muuttuminen ei itses-

tään tarkoita sitä, että sen seuraukset olisivat halutunlainen. Organisaation johtamisratakisut määrit-

tävät sen miten organisaatiorakenne seuraa muutosta.  

 

Organisaatiorakenteen seuratessa organisaation muutosta voi se muuttua hyvinkin merkittävästi. 

Organisaation johdon suunnatessa resursseja uuden päämäärän saavuttamiseen voi tulla ajankohtai-

seksi muuttaa rakennetta hyvin erilaiseksi. Organisaatiorakenteen muuttuessa vanhoja yksiköitä 

voidaan yhdistää toisiinsa ja joitakin kokonaan lakkauttaa. Muutosten tarkoituksena on saada aikaan 

sellainen organisaatiorakenne, joka palvelee parhaimmalla mahdollisella tavalla organisaation uutta 

toimintaa ja sen päämäärien saavuttamista. Organisaatiorakenteen muuttuminen on siis organisaati-

on läpikäymän muutoksen konkreettinen koko organisaatiota koskettava vaihe, jota edeltävät aina 

johdon tekemät strategiset päätökset.  

 

Organisaatiorakenteen suuret muutokset tulevat ajankohtaiseksi silloin, kun organisaation toiminta 

muuttuu täysin. Organisaation toiminnan kehittäminen voi kuitenkin edellyttää pientenkin muutos-

ten tekemistä. Organisaatiorakenteen muuttamisesta on kyse myös silloin, kun organisaation katso-

taan käyvän lävitse rakenneuudistusta. Rakenneuudistukset tulevat ajankohtaisiksi erityisesti silloin, 

kun organisaation toimintatapa muuttuu. Tuotanto-organisaation muuttaessa toimintaansa palvelu-

organisaatioksi tapahtuu myös organisaatiorakenteen uudistumista. Rakenneuudistusten läpiviemi-

nen käytännössä ei ole ikinä myöskään helppoa, mutta organisaation kyky uudistua kulminoituu 

tässä prosessissa onnistumiseen.   
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4 TUTKIMUSKOHTEEN ESITTELY   
 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio oli Tampereen kaupunki. Tampereen kaupunki valittiin tutkimuk-

sen kohdeorganisaatioksi, koska siellä siirryttiin tilaaja-tuottajamallin käyttämiseen kaikilla toimi-

alueilla vuoden 2007 alussa. Perusteluna tälle valinnalle oli se, että tutkimus kysymykseen vastaa-

minen edellytti sellaisen julkisen organisaation löytämistä, jonka toimintaympäristössä olisi tapah-

tunut riittävän suuri muutos. Muutoksen täytyi olla riittävän suuri, että sen vaikutuksia johtamiseen 

voitiin tutkia. Tilaaja-tuottajamallin mukainen toimintaympäristö eroaa voimakkaasti vanhasta mo-

nopolimaisesta toimintaympäristöstä ja tästä syystä siihen siirtymistä pidettiin tämän tutkimuksen 

kannalta riittävän voimakkaana toimintaympäristön muutoksena.  

 

Tampereen kaupungissa käynnistettiin alkuvuonna 2002 toimintamallin uudistamiseen tähtäävä 

muutosprosessi. Päämääränä oli, että Tampere siirtyy vuoden 2007 alusta tilaaja–tuottajamalliin ja 

pormestarimalliin. Viisi vuotta kestäneen muutosprosessin vaikutukset eivät ole rajoittuneet ainoas-

taan Tampereen kaupunkiin, vaan sillä on ollut vaikutuksia myös kansallisella tasolla. Kansallisella 

tasolla kuntalakia, kansanterveyslakia ja sosiaalihuoltolakia on jo muutettu Tampereen uudistuksen 

takia. Tampereella muutosprosessi on näkynyt tilaaja-tuottajamallin käyttöönottamisena, poliittisen 

ohjauksen uudistamisena sekä uudenlaisten palveluiden tuotantoyksiköiden perustamisena. (Hakari 

2007, 1.) 

 

Uudistuksen toteuttamiseen lähdettiin, koska se nähtiin vastauksena niihin tulevaisuuden haastei-

siin, jotka asettivat kaupungin olemassa olevan johtamisjärjestelmän koetukselle. Tällaisiksi haas-

teiksi nousivat koko suomalaista kuntakenttää koskevat asiat, joita ovat väestön ikääntyminen ja 

siitä seuraava palvelutarpeen kasvu sekä tämän kanssa samanaikainen kunnallisen organisaation 

henkilöstön voimakas eläkkeelle siirtyminen. Tampereella haluttiin myös vahvistaa kuntalaisten 

luottamusta poliittiseen päätöksentekoon sekä lisätä kuntalaisten kansalaisvaikuttamisen mahdolli-

suuksia ja aktiivisuutta. (Hakari 2007, 2.) 

 

Toimintamallin uudistamisen keskeisenä lähtökohtana oli myös kaupungin oman palvelutuotannon 

kehittäminen sekä sen tuottavuuden lisääminen. Uuden toimintamallin haluttiin mahdollistavan sen, 

että uusia vaihtoehtoja on mahdollista etsiä markkinoita hyödyntämällä ja niitä synnyttämällä. Pal-

velutuotannon tehostamisen lähtökohtina pidettiin asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan kehittämistä 

prosessiajattelun pohjalta. Tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen nähtiin välttämättömänä väli-
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neenä, jota ilman tuotannon uudistaminen ei ole mahdollista. Poliittisen päätöksenteon vahvistami-

sen osalta uudistuksen keskeisenä tavoitteena on kaupunginvaltuuston ohjausvallan vahvistaminen, 

sekä luottamushenkilöpäätöksenteon aikaisempaa suurempi korostuminen. Tähän liittyen tilaajan ja 

tuottajan tehtävät päätettiin eriyttää poliittisesta päätöksenteosta. Strategisen johtamisen vahvista-

miseksi uudistuksella pyrittiin uudistamaan konsernin johtamista ja konsernihallintoa sekä vahvis-

tamaan omistajaohjauksen roolia. (Hakari 2007, 2.) 

 

Ennen koko kaupungin organisaation siirtymistä kokonaisuudessaan tilaaja–tuottajamalliin päätet-

tiin, sitä ensin kokeilla pienemmässä mittakaavassa. Kaupunginvaltuuston syksyllä 2004 tekemät 

päätökset pilottihankkeista toteutettiin yhdyskuntapalveluiden sekä perusopetuksen ja päivähoidon 

toimialueilla vuosina 2005–2006. Yhdyskuntapalveluiden osalta toimintamallin uudistuksella pyrit-

tiin kaupunkirakentamisen prosessin hallinnan parantamiseen ja koko yhdyskuntapalvelujen toi-

minnan virtaviivaistaminen. Yhdyskuntapalveluiden toimintaan haluttiin aikaisempaa voimak-

kaammin myös markkinaehtoisuutta. Perusopetuksen ja päivähoidon toimialarakenne uudistettiin 

pilottihankkeen myötä niin, että toimintarakenne heijasti voimakkaammin uutta prosessiajattelua. 

Tuotekohtaista tilaaja-tuottajamalliin perustuvaa sopimusmenettelyä kokeiltiin päivähoidossa pilot-

tihankeen osana. Vaikka molemmissa pilottihankkeissa tilaajatehtävät hoitivat lautakunnat ja tuo-

tannon johtamisesta vastasivat erilliset tuotantojohtokunnat, eli tilaajaa ja tuottajaa ei erotettu kokei-

luaikana täydellisesti toisistaan. (Hakari 2007, 9.) 

 

Tilaaja-tuottajamalliin sisältyvä ajatus julkisen palvelutuottajan ja palveluiden tilaajan välisistä nä-

ennäismarkkinoista sisältyvät myös Tampereella toteutettuun uudistukseen. Tämän takia pilotti-

hankkeista poiketen vuoden 2007 alusta lähtien toteutetussa uudistuksessa tilaaja ja tuottaja on ero-

tettu toisistaan. Tilaajan ja tuottajan välissä ei ole hierarkiaohjausta, vaan se on korvattu sopimusoh-

jauksella. Tilaajan roolina on määrittää palveluiden tarve ja päättää niiden hankinnasta sekä ohjata 

ja valvoa järjestelmän toimivuutta. Tuottajan tehtävänä on vastata palveluiden tuotannosta ja sen 

kehittämisestä sekä rahoittaa toimintansa palveluiden myynnillä. Tampereella toiminnan lähtökoh-

tana on oman palvelutuotannon kehittäminen uudessa toimintamallissa, eikä kilpailun synnyttämi-

nen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kaupungin oman tuotannon rinnalle voidaan kuitenkin tuoda 

vaihtoehtoisia palveluntuottajia, mutta kilpailuttamisen periaatteet määrittelee kaupunginvaltuusto.  

Toimintamallin uudistuksen yhteydessä konsernihallinnosta erotettiin sisäisiä ja ulkoisia palveluja 

tuottavat palvelukeskukset omiksi yksiköikseen. Palvelukeskukset toimivat aluksi konsernihallin-

non alaisuudessa, mutta jatkossa jotkut palvelukeskuksista voidaan muuttaa liikelaitoksiksi. (Hakari 

2007, 16–17 ja 22–23.) 
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5 TUTKIMUKSEN AINEISTON KERUU JA KÄSITTELY  
 

Tutkimuksen aineiston kerääminen ja aineiston käsittely ovat monivaiheinen prosessi. Tämä proses-

si pitää sisällään niin tutkimuskohteen kuin otantatekniikankin sekä mittarin, jolla tutkittavaa ilmiö-

tä on mitattu. Selkeyden vuoksi tutkimuskohdetta, tiedonhankinnan prosessia ja tutkimusaineiston 

kuvaamista käsitellään tässä kappaleessa erikseen.  

 

5.1 Tutkimusaineiston kerääminen 
 

Tutkimusaineiston kerääminen voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen, jotka ovat otannan ja otan-

tamenetelmän kuvaaminen sekä aineiston keruun menetelmällinen kuvaaminen. Tutkimuksessa 

käytetty tutkimusmenetelmä vaikuttaa keskeisesti siihen millaista aineiston otanta ja keruumene-

telmää tutkimuksessa voidaan käyttää. Tästä syystä tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää 

käsitellään tämän kappaleen yhteydessä.  

 

5.1.1 Otanta ja otantamenetelmä 

 

Tutkimuksen kannalta Tampereen kaupungin toimintamallin muutoksen ajankohta oli liian myöhäi-

nen muutoksen vaikutusten arvioimisen kannalta. Muutos oli kokonaisuudessaan tapahtunut liian 

lähellä tutkimuksen aineiston keräämisen ajankohtaa. Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi rajattiin 

kaksi Tampereen kaupungin organisaation toimialuetta, joilla tilaaja-tuottajamallin mukaista toi-

mintaa oli toteutettu pilottihankkeena vuosina 2005 – 2006. Nämä kaksi toimialuetta olivat perus-

opetus ja päivähoito sekä yhdyskuntapalvelut. Tutkimus toteutettiin osana Tampereen kaupungin 

suorittamaa pilottihankkeiden arviointia.     

 

Tutkimuskohteeksi valittiin edellä mainituilta Tampereen kaupungin toimialueilta henkilöitä kaikil-

ta organisaatiotasoilta, sekä tuottaja että tilaajaorganisaatioista. Tähän päädyttiin, koska tilaaja- ja 

tuottajaorganisaatiot on rakennettu aikaisemman organisaation pohjalta. Organisaatiossa tapahtu-

neen muutoksen seurauksena useita henkilöitä oli siirtynyt uusiin työtehtäviin uudessa toimintaym-

päristössä. Perusteluita useiden eri organisaatiotasojen samanaikaiseen tarkastelemiseen oli kaksi. 

Ensinnäkin tutkimuskysymykseen vastaaminen edellytti johtamisen laaja-alaista tarkastelua johdon 

näkökulmasta. Toiseksi eri organisaatiotasojen tarkastelu mahdollisti sen, että tutkimus läpäisi koko 

organisaation aina ylimmästä johdosta toiminnalliseen johtoon ja työnjohtoon asti.     
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Aineiston otannan osalta alkuperäinen päämäärä oli satunnaisotanta kohdeorganisaatiossa eri orga-

nisaatiotasoilla toimivista henkilöistä. Henkilöt tutkimukseen valittiin niin, että Tampereen kaupun-

ki toimitti edellä mainittujen toimialueiden eri organisaatiotasoilla toimivista henkilöstöstä aak-

kosellisessa listassa yhteensä 173 nimeä. Listassa ei ollut nähtävissä henkilöiden työtehtäviä vaan 

ainoastaan henkilön nimi. Aineiston keruun alettua selvisi kuitenkin, että Tampereen kaupungin 

toimittama nimilista sisälsi osittain virheellisiä nimitietoja. Koska nimilistoihin ei voitu luottaa, jäi 

ainoaksi vaihtoehdoksi tutkimusotoksen laajentaminen, ei-satunnaisella otannalla. 

 

Ei-satunnaisella otannalla pyrittiin kokonaisotantaan edellä mainittujen toimialueiden eri organisaa-

tiotasoilla toimivista henkilöistä. Kokonaisotantaa varten Tampereen kaupunkia pyydettiin toimit-

tamaan listat, joista selvisi henkilöiden nimen lisäksi myös tämän työtehtävä. Tampereen kaupunki 

toimittikin pyydetyt tiedot, mutta annetut tiedot olivat peräisin vuoden 2005 kunnalliskalenterista. 

Näistä annetuista tiedoista valittiin kuitenkin yhteensä 300 uutta henkilöä, heidän työtehtävänsä 

perusteella. Yhteensä tutkimuksen otannaksi muodostui 473 henkilöä. Otannaksi kuitenkin rajautui 

307 henkilöön, jotka saivat tiedon tutkimuksesta. Syynä rajautumiseen oli se, että 166 henkilön säh-

köpostiosoite ei ollut toimiva.  

 

Suurimmat rajoitukset otannalle aiheutuivat siitä, että Tampereen kaupungin toimittama informaatio 

oli vuodelta 2005 eli ajalta jolloin pilottihankkeiden osalta organisaatiota ei ollut vielä uudistettu. 

Tästä syystä kokonaisotantaa ei voida pitää ei-satunnaisena vaan sitä on pidettävä ainakin osittain 

satunnaisena. Tilaajaorganisaation henkilöstöä koskevat tiedot saatiin kuitenkin ajanmukaisina ja 

heidän osaltaan otantaa voidaan pitää kokonaistutkimuksen ehdot täyttävänä. Tutkimuksen otanta 

kohdistettiin siis kokonaisotantana tilaajaorganisaation henkilöstöön sekä niihin henkilöihin toimi-

alueilla, jotka toimivat niillä jo vuonna 2005. Henkilöt joihin tutkimus kohdennettiin, olivat edellä 

mainitusta syistä varmasti olleet mukana muutoksessa ja heillä oli oletusarvoisesti pisin sekä laajin 

kokemus toimintamallinuudistuksen vaikutuksista omaan työhönsä.  

  

5.1.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruumenetelmä  

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, koska haluttiin tietoa useilta 

eri organisaatiotasoilta. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä toteutettuna tämä olisi vaatinut mää-

rällisesti niin useita haastatteluja, että tutkimuksen käytännöllinen toteuttaminen olisi ollut mahdo-

tonta. Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttäminen mahdollisti riittävän suuren tutkimusai-
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neiston keräämisen niin, että aineiston kerääminen ei vaikeutunut liian paljon. Tutkimus aineiston 

kerääminen pystyttiin toteuttamaan myös suurelle joukolle hyvin lyhyessä ajassa ja kohde henkilöi-

den tavoittaminen oli helppo toteuttaa.  

 

Aineiston keruumenetelmäksi valittiin tutkimuslomake, koska sen avulla pystyttiin keräämään par-

haiten kvantitatiivinen tutkimusaineisto. Aineiston konkreettiseksi keruumenetelmäksi valittiin säh-

köinen e-lomake, koska näin tutkimukseen valitut henkilöt pystyttiin saavuttamaan nopeimmalla, 

halvimmalla ja varmimmalla tavalla. Sähköisen e-lomakkeen luomiseen käytettiin Tampereen yli-

opiston käyttämää ohjelmaa, joka asetti lomakkeen luomiselle ohjelmistolliset rajat. Sähköisen e-

lomakkeen käyttämiseen liittyvä suurin heikkous on, että siihen on helpompi jättää vastaamatta kuin 

paperilla olevaan lomakkeeseen. E-lomakkeen lähettämistapana käytettiin sähköpostiviestiä, koska 

sillä tavalla pystyttiin varmistumaan siitä kuinka moni lähetetyistä viesteistä meni perille.  

  

5.2 Tiedonhankinnan kuvaaminen ja vaiheet  
 

Tiedonhankintaa kuvataan kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin aihetta lähestytään tiedon hankin-

taan käytetyn mittarin näkökulmasta ja toiseksi tiedon konkreettisen hankinnan näkökulmasta. Tut-

kimuksessa käytetyn mittarin käsittelyn yhteydessä käsitellään keskeisinä aiheina mittarin uskotta-

vuutta, yleistettävyyttä ja siirrettävyyttä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 256.) Mittariston 

käsittelyn yhteydessä kuvataan myös miten tutkimuksessa käytetty mittaristo rakennettiin ja mistä 

osioista se koostui. Tiedon konkreettisen hankinnan kohdalla kuvataan vaiheittain, kuinka aineiston 

kerääminen käytännössä toteutettiin.   

 

5.2.1 Tutkimusvälineistö  

 

Tutkimuksessa käytetyllä mittarilla tai mittaristolla voidaan viitata joko koko käytettyyn tutkimus-

lomakkeeseen tai pelkästään yksittäiseen kysymykseen. Tarkoitettiin termillä sitten kumpaa tahansa 

on aina kyseessä väline jolla tutkimuksen empiirinen aineisto hankitaan. Mittarin laadukkuus vai-

kuttaa keskeisesti siihen, kuinka hyvää tai huonoa tietoa sillä saadaan hankittua. Tutkimuksen luo-

tettavuus on tästä syystä myös suorassa yhteydessä siinä käytetyn mittarin luotettavuuden kanssa. 

Näistä syistä johtuen mittarin luotettavuuden testaaminen on tärkeää. (Metsämuuronen 2006, 59-

60.) 
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Pääkäsitteiden määrittely selkeyttää sen, mistä aiheista tutkimuksen aineisto tullaan keräämään. 

Tutkimuksessa käytetty mittaristo luotiin kappaleessa 3 esitettyihin käsitteisiin perustuen. Tähän 

menettelytapaan päädyttiin, koska mittariston luominen perustuu taustateoriasta nostettujen käsit-

teiden operationalisointiin. Mittariston luomisen pohjalla käytetyt keskeiset käsitteet ja niiden ala-

käsitteet on esitetty kappaleessa 3. Mittaristo laadittiin useassa eri työvaiheessa ja sitä korjattiin siitä 

saadun palautteen perusteella. Palautetta mittaristosta kysyttiin useampaan kertaan myös Tampereen 

kaupungilta.  

 

Mittari jaettiin yhteentoista eri osakokonaisuuteen. Ensimmäisen osion muodostivat kymmenen 

taustakysymystä, jotka laadittiin hyvin tarkoiksi. Tarkkojen ja yksilöivien taustakysymysten käyt-

täminen oli ainut vaihtoehto, koska otoksen kohdentumiseen oikeille henkilöille liittyi aikaisemmin 

esitettyjä epävarmuustekijöitä. Taustamuuttujien tarkkuudella pyrittiin varmistamaan se, että tutki-

mus aineistosta pystytään tarvittaessa karsimaan sen ulkopuolelle kuulumattomat henkilöt. Tämä 

toteutettiin kahdella tasolla. Ensinnäkin otosryhmään kuuluvat vastaajat pystyttiin tarkasti tunnis-

tamaan. Toiseksi valinnat rajattiin niin tarkasti, että otokseen kuulumaton henkilö ei voinut vastata 

tiettyihin taustakysymyksiin. Eräät henkilöt ilmoittivatkin, että eivät voi vastata tutkimukseen, kos-

ka eivät löytäneet sopivia vaihtoehtoja taustakysymyksistä. Menetelmä toimi siis käytännössä toivo-

tulla tavalla, mutta sillä oli myös negatiivisia vaikutuksia. Jotkut henkilöt kieltäytyivät vastaamasta 

tutkimukseen, koska katsoivat olevansa tunnistettavissa taustakysymysten perusteella. Taustakysy-

mykset kuitenkin laadittiin tarkoiksi ainoastaan tutkimuksen laadun varmistamiseksi, eikä niitä 

suunniteltu käytettävän aineiston analysoinnissa niin, että joku vastaaja olisi sen perusteella tunnis-

tettavissa.  

 

Mittariston seuraavat osat käsittivät yhdeksän osiota, joilla mitattiin teoriasta esiin nostettuja asia-

kokonaisuuksia. Nämä osiot toteutettiin viisi portaista välimatka-asteikollista Likertin asteikkoa 

käyttäen. Tämän mittarin käyttämiseen päädyttiin, koska kyseinen mittari soveltuu hyvin asenteiden 

mittaukseen. Mittaristo rakennettiin mittaamaan henkilöiden omaa kokemusta tutkittavasta ilmiöstä 

eli mittauskohteena olivat juuri henkilöiden asenteet. Viimeisenä osiona mittaristossa oli mahdolli-

suus kirjoittaa kirjallisessa muodossa asenteistaan ja kokemuksista mitattavasta ilmiöstä. Tämä osia 

sisällytettiin mittariin, koska haluttiin saada myös laadullista tutkimusaineistoa tutkittavasta ilmiös-

tä ja verrata tämän osion tuloksia muiden osioiden tuloksiin. Lisäksi viimeisen osion katsottiin pal-

velevan hyvin Tampereen kaupunkia, koska se antoi vastaajille mahdollisuuden kertoa mielipiteen-

sä vapaammin kuin suljetut kysymykset.  Tutkimuksessa käytetty saatekirje on esitetty liitteessä 1 

ja tutkimuslomake on esitetty siinä kokonaisuudessaan liitteessä 2.  
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Mittarin luotettavuuteen viitataan puhuttaessa tutkimuksen validiteetista ja reliabiliteetista. Jälkim-

mäisellä termillä viitataan enemmän tutkimuksen toistettavuuteen, mutta se liitetään kuitenkin kes-

keisesti osaksi tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua. Mittarin sisällöllinen validiteetti on korkea, 

koska sen osiot ja yksittäiset mittarit on johdettu suoraan taustateoriasta. Lisäksi osiot kattavat tut-

kittavan ilmiön laajasti kaikilta tutkimuksen pääkäsitteiden osalta. Mittariston luomisen yhteydessä 

mittareissa käytettyjä käsitteitä yksinkertaistettiin niin, että ne olisivat ymmärrettävissä kaikilla or-

ganisaatiotasoilla. Tavoitteena oli luoda mittaristo, joka olisi tasapainossa kahden ääripään välillä. 

Mittariston voidaan katsoa olevan tältä osalta validi, koska ylimmillä organisaation tasoilla käsittei-

tä arvioitiin ehkä vähän liian pelkistetyiksi ja taas vain alimmalla tasolla käsitteistä kaivattiin vielä-

kin pelkistetympiä.  

 

Mittariston validiteettia parannettiin asettamalla joihinkin osioihin käänteisiä mittareita, jotka mitta-

sivat tutkittavaa ilmiötä käänteisesti muihin nähden. Kaikkien osioiden osalta nämä testikysymykset 

osoittivat, että tulokset olivat samansuuntaiset myös käännetyissä kysymyksissä. Mittariston reliabi-

liteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja sitä mitataan tarkastelemalla mittarin sisäistä 

konsistenssia. Mittarin sisäistä konsistenssia mitataan Cronbach's Alphalla. Tutkimuksessa käytetyn 

mittarin osioiden 2 – 10 Cronbach's Alphan arvo on 0,783. Alphan luottamusväli 95 % on 0,73 – 

0,83. Alphan arvo siis sijoittuu 95 % varmuudella tälle välille siinä perusjoukossa, johon se halu-

taan yleistää eli tämän tutkimuksen tulokset voidaan 95 % varmuudella yleistää siihen perusjouk-

koon, josta otos on otettu. Yli 0,60 olevaa Cronbach's Alphan arvoa pidetään yleisesti hyväksyttä-

vänä. Korkea reliabiliteetti tarkoittaa, että mittarin osiot mittaavat samantyyppistä asiaa ja että ihmi-

set vastaisivat samalla tavalla useilla eri mittauskerroilla. Korkea reliabiliteetti tarkoittaa myös, että 

mittari pystyy luotettavasti erottelemaan mitattavat yksiköt toisistaan. (Metsämuuronen 2006, 452–

453, 460–461.) 

 

5.2.2 Tutkimuksen kulku  

 

Tutkimuksessa käytetyn mittariston kehittäminen alkoi jo Tammikuussa 2007, jolloin ei ollut vielä 

selvillä missä organisaatiossa tutkimus tullaan toteuttamaan. Mittaristosta luotiin tämän takia sellai-

nen, että sen avulla tutkimuksen pystyi toteuttamaan missä tahansa organisaatiossa, jonka toimin-

taympäristössä on tapahtunut muutos. Tämän takia mittaristoa ei rajattu mittaamaan tarkasti juuri 

tietyn muutoksen vaikutuksia, vaan yleisellä tasolla muutoksen vaikutusta. Tampereen kaupungin 

organisaatio varmistui neuvotteluiden jälkeen tutkimuskohteeksi huhtikuussa 2007. Tampereen 
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kaupungin valitseminen tutkimuskohteeksi merkitsi samalla myös sitä, että toimintaympäristössä 

tapahtuneeksi muutoksi varmistui organisaation siirtyminen tilaaja-tuottajamallin mukaiseen toi-

mintaympäristöön. Tutkimuskohteen varmistumisen jälkeen käytiin huhtikuussa 2007 vielä neuvot-

teluja tutkimuksen rajautumisesta Tampereen kaupungin organisaation sisällä.  

 

Tutkimuksen toteuttamisalueeksi rajautui käydyissä neuvotteluissa tilaaja-tuottajamallin pilottitoi-

mialueet perusopetus ja päivähoito sekä teknisentoimen palvelualue. Aineiston konkreettiseksi ke-

ruutavaksi varmistui tässä vaiheessa e-lomake ja vastaajien lähestymistavaksi sähköposti. Aineiston 

kerääminen ajoittui toukokuulle 2007.  Aineiston konkreettisen keräämisen perustana toimi Tampe-

reen kaupungin toimittama materiaali niistä henkilöistä, jotka työskentelivät tutkimuskohteeksi vali-

tuilla toimialuilla. Ensimmäiseksi tutkimukseen valittiin materiaalin perusteella satunnaisotannalla 

173 henkilöä, joille lähetettiin sähköpostitse linkki e-lomakkeeseen ja saatekirje. Aineiston keruun 

alettua selvisi nopeasti, että joukossa oli henkilöitä, joiden ei oletettu kuuluvan otosryhmään. Tut-

kimuksen luotettavuuden varmistamiseksi otanta laajennettiin 300 henkilön kokonaistutkimukseksi 

vuonna 2005 toimialueilla toimineista henkilöistä, sekä tilaaja organisaatiossa toimivista henkilöis-

tä. Näiden 300 henkilön oikeellisuus tarkastettiin ilmoitetun työtehtävän perusteella.  

 

Koska aineiston hankinnassa oli ilmennyt ongelma, suoritettiin analyysi niiden sähköpostiosoittei-

den perusteella, jotka oli lähetetty. Analyysissä selvisi, että viesti tutkimuksesta oli välittynyt 307 

henkilölle eikä kaikille 473 henkilölle. Syynä tähän oli se, että 166 osoitetta ei ollut toiminut ja li-

säksi selvisi, että nämä osoitteet olivat kaikki ensimmäisenä lähetyn 173 viestin joukosta. Analyysin 

lopputulos oli se, että tutkimuksesta kertovan viestin sai 307 henkilöä, joista ainoastaan pieni osa 

sai viestin ensimmäisellä lähetyskerralla. Perusteluna sille, ettei tutkimusta suoritettu uudelleen pel-

kästään 300 hengen kokonaisotoksena oli se, että jo kerran vastanneet henkilöt olisivat joutuneet 

vastaamaan uudelleen samoihin kysymyksiin. Lisäksi katsottiin, että mittariston taustakysymysten 

perusteella pystyttiin erottamaan perusjoukkoon kuulumattomat vastaajat perusjoukkoon kuuluvista.  

 

Aineiston keruun kahden ensimmäisen viikon aikana vastauksia kertyi vain 35kpl. Kaikkiaan ai-

neistoa kerättiin neljän viikon ajan ja vastauksia saatiin 140kpl. Lisäksi 6 henkilöä, jotka eivät vas-

tanneet tutkimukseen, suljettiin eri syistä vastaajien ulkopuolelle. Tutkimukseen oli mahdollista 

vastata 301 henkilöllä ja näistä 140 vastasi siihen. Vastausprosentiksi muodostui 46.5 %. Tutkimuk-

sen empiirinen aineisto kerättiin kokonaisuudessaan toukokuun 2007 aikana.  
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5.3 Tutkimusaineiston kuvaaminen 
 

Tutkimusaineiston kuvaamisen perusteella saadaan käsitys tutkimuksen tuloksista. Nämä keskeiset 

tutkimustulokset saadaan hankittua analysoimalla tutkimusaineistoa eri analyysimenetelmien avulla. 

Määrällisessä tutkimuksessa analyysi perustuu pääasiassa erilaisten hypoteesien paikkansapitävyy-

den testaamiseen. Tässä tutkimuksessa kerätyn tutkimusaineiston analysointiin vaikutti keskeisesti 

käytetty kyselykaavake ja siinä käytetyt mittaristot. Tutkimuksessa käytettävät mittaristot olivat 

pääasiassa viisiportaisia negatiivis – positiivisia Likert asteikoita. Aineiston analyysit suoritettiin 

SPSS- taulukkolaskentaohjelmalla.  

 

Aineiston tilastollinen tarkastelu aloitettiin keskilukujen tarkastelulla. Tarkasteltaviksi otettiin kes-

kiarvo, moodi ja mediaani. Nämä keskiluvut valittiin, koska järjestyslukuasteikollisen tai heikom-

man mittauksen painopistettä kuvaavat keskiarvoa paremmin moodi tai mediaani. Analyysin seu-

raavana vaiheena tarkasteltiin hajontalukuja. Tutkimuksen kannalta keskeisimmät tarkasteltavat 

hajontaluvut olivat varianssi ja keskihajonta. Aineiston analysoinnin seuraava vaihe oli muuttujien 

välisen riippuvuuden eli korrelaation tarkasteleminen ristiintaulukointia sekä järjestyskorrelaa-

tiokertoimia ja korrelaatiomatriisia käyttäen.  

 

Analyysin seuraavana vaiheena testattiin aikaisemmin havaittuja keskiarvoja ja niiden välisiä eroja. 

Keskiarvojen testaamiseen käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä ja parametristä t-testiä. Näillä testeil-

lä tarkasteltiin olivatko havaitut erot keskiarvoissa todellisia vai eivät. Lisäksi keskiarvojen tarkaste-

lussa suoritettiin muuttujien varianssianalyysi, joilla myös testattiin keskiarvojen eroja eri ryhmien 

sisällä ja niiden välillä. Tutkimusaineiston analyysin tulokset esitetään kappaleessa 6.  
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6. TUTKIMUKSEN ANALYYTTINEN OSUUS  
 

Tutkimuksen analyyttisessä osuudessa kuvataan tutkimusaineiston analyysin tulokset. Analyysin 

tulosten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä käsitellään tarkemmin kappaleessa 7. Tästä syystä johtu-

en jokainen asiakokonaisuus käsitellään tässä kappaleessa omana erillisenä kokonaisuutenaan ja 

vasta yhteenveto kappaleessa esitetään päätelmät tutkimuksen kokonaistuloksesta.  

 

6.1 Aineiston käsittely analyysia varten  
 

Ennen tutkimusaineiston analyysin aloittamista, täytyi aineistoa käsitellä niin, että sitä pystyttiin 

analysoimaan tilastollisesti.  Ensimmäisessä työvaiheessa e-lomakkeella kerätty tutkimusaineisto 

siirrettiin SPSS- taulukkolaskentaohjelmaan, jossa se tarkastettiin. Aineiston syöttäminen taulukko-

laskentaohjelmaan tapahtui automaattisesti eikä manuaalisesti, joten näppäilyvirheiden riski aineis-

ton syöttövaiheessa pystyttiin välttämään. Seuraavaksi aineistosta tarkastettiin jokainen vastaus ja 

niissä tapahtuneet virheet tarkastettiin ensin silmämääräisesti sekä sen jälkeen taulukkolaskentaoh-

jelmalla. Aineistossa havaitut näppäilyvirheet korjattiin, mutta puuttuvia tietoja ei korvattu mitään 

tilastollista menetelmää käyttäen, kuten olisi ollut mahdollista tehdä. Puuttuvat tiedot jätettiin kor-

vaamatta, koska niiden määrä oli kovin vähäinen.  

 

Seuraavaksi aineistoa alettiin muokata luokittelemalla muuttujia uudelleen. Luokittelu kohdistettiin 

pääasiassa taustamuuttujiin, joista luotiin useita uusia luokiteltuja muuttujia. Taustakysymysten 

kohdalla jouduttiin pohtimaan luokitteluperusteita erityisesti kahden kysymyksen kohdalla. Ensin-

näkin vastaajan ammattia koskevassa kysymyksessä vastaajien antamat vastaukset luokiteltiin tie-

tosuojasyistä suurempiin ryhmiin. Jotkut vastaajista olisi ollut tunnistettavissa antamansa ammatin 

perustella ja tästä syystä kaikki johtajan ja päällikön ammatin ilmoittaneet henkilöt yhdistettiin 

luokkaan johtaja / päällikkö.  Toiseksi työtehtävää koskevassa kysymyksessä vastaukset luokiteltiin 

työtehtävästä annetun kuvauksen, henkilön mainitseman organisaation sekä organisaatiotason mu-

kaisesti. Luokittelussa päädyttiin isompiin ryhmiin, koska ainoastaan näin ketään vastaajaa ei voida 

tunnistaa hänen ilmoittamansa työtehtävän perusteella.  

 

Tutkimukseen vastasi 140 henkilöä eli N = 140. Naisista 66,2 % työskenteli perusopetuksessa ja 

päivähoidossa ja miehistä 60,3 % yhdyskuntapalveluiden toimialueella. Tilaaja organisaatiossa 

työskenteli 11,7 % naisista ja 15,9 % miehistä. Perusopetuksen ja päivähoidon alueella työskentele-
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vistä naisia oli 77,3 % ja miehiä 22, 7 %. Yhdyskuntapalveluissa työskentelevistä vastaajista naisia 

oli 30,9 % ja miehiä 68,1 %. Tilaajaorganisaatiossa työskentelevistä vastaajista naisia oli 47,4 % ja 

miehiä 52,6 %. Sukupuolen ja organisaation välillä havaitaan tilastollisesti merkittävä yhteys 

(p=0,000). Alemmissa hallintotehtävissä toimivista vastaajista naisia oli 83,3 % ja työnjohdollisissa 

tehtävissä toimivista vastaajista miehiä oli 63,6 %. Muiden ryhmien kohdalla ei näin merkittäviä 

sukupuolten välisiä eroja tullut esille, ero on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä (p=0,008). Vastaa-

jien ilmoittaman työtehtävän ja sukupuolen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys 

(p=0,000). Naisvaltaisin työtehtävä olivat päiväkodinjohtaminen, jossa työtehtävässä työskentele-

vistä 100 % oli naisia. Miesvaltaisia työtehtäviä olivat työnjohtaminen, jossa työskentelevistä 95 % 

oli miehiä. Vastaajien ilmoittaman työtehtävän ja nykyisestä työtehtävästä omatun työkokemuksen 

välillä löydettiin tilastollisesti erittäin merkittävä yhteys (p=0,000). Niistä vastaajista, jotka omasi-

vat maksimissaan 4 vuoden työkokemuksen nykyisestä työtehtävästään, 62,9 % toimi tilaajan ja 

tuottajan johtotehtävissä. Tilaajan ja tuottajan johtotehtävissä toimivista henkilöistä 72,5 %:lla oli 

maksimissaan 9 vuoden työkokemus nykyisestä työtehtävästään (p=0,003). Taustamuuttujat on esi-

telty tarkemmin liitteessä 3. 

 

6.3 Toimintaympäristön ja oman työn välinen suhde 
 

Tutkimuksen toisessa osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan oman kokemuksensa perusteella esi-

tettyjä neljää väittämää uudistuksen vaikutuksista toimintaympäristön ja oman työn väliseen suhtee-

seen. Lisäksi osin viimeisessä mittarissa kysyttiin vastaajien mielipidettä uudistuksen vaikutuksista 

tämän kysymyskokonaisuuden osalta. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 2  

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
2.1 Ympäristön työhön aiheuttamien muutosten ennustaminen 
on huomattavasti vaikeampaa kuin aikaisemmin  20,30 % 7,20 % 72,50 % 
2.2 Ympäristön työhön aiheuttamien muutosten hallinta on 
merkittävästi vaikeampaa kuin aikaisemmin  21 % 7,20 % 71,70 % 
2.3 Ympäristön työhön aiheuttamiin muutoksiin tarvitsee rea-
goida huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin  13,90 % 12,40 % 73,70 % 
2.4 Ympäristön muutosten seurausten arviointi on nykyään 
merkittävästi vaikeampaa kuin aikaisemmin  21,20 % 15,20 % 63,60 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
2.5 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia 
tämän asiakokonaisuuden osalta?  48 % 21,30 % 30,70 % 
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Ristiintaulukointien tarkastelussa havaittiin tilastollisesti merkittäviä riippuvuuksia ainoastaan väit-

tämän 2.4 kohdalla. Väittämän 2.4 ja vastaajan organisaatiotason sekä vastaajan työtehtävän välillä 

havaittiin riippuvuus. Merkittävää näissä molemmissa ristiintaulukoinneissa on ylimmän johdon ja 

tilaajan/ tuottajan johtotehtävissä toimivien henkilöiden vastausten eroaminen muista ryhmistä. Ris-

tiintaulukoinnista voidaan päätellä, että ylimmissä johtotehtävissä toimivat henkilöt näkevät uudis-

tuksen vaikutukset tämän kysymyksen kohdalla positiivisempana kuin alemmalla tasolla työskente-

levät henkilöt. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4.  

 

Muuttujien välisen korrelaation tarkastelussa löydettiin pieniä (alle 0,4) tässä aineistossa tilastolli-

sesti merkittävästi nollasta eroavia korrelaatioita taulukossa 2 esitettyjen muuttujien ja osion kohti-

en välillä. Havaitut korrelaatiota viittaavan siihen, että työtehtävä ja organisaatiotaso vaikuttavat 

siihen, miten muutoksen vaikutukset koetaan. Havainto tukee ristiintaulukoinneista tehtyjä havain-

toja. Ylemmillä organisaatiotasoilla ja ylemmissä työtehtävissä toimivat vastaajat vastasivat kysy-

myksiin/ väittämiin positiivisemmin, kuin alemmilla organisaatiotasoilla tai alemmissa työtehtävis-

sä toimivat vastaajat.  

 

TAULUKKO 2 Osiossa 2 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

 Organisaatiotaso Työtehtävä Ikä Sukupuoli 

2.1 0,238 (p=0,006) 0,328 (p=0,000)   

2.2 0,25 (p=0,004) 0,335 (p=0,000) 0,212 (p=0,016)  

2.4 0,185 (p=0,036) 0,208 (p=0,001)  0,035 (p=0,035) 

2.5  -0,176 (p=0,000)   
Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa pystytään tarkastelemaan, kuinka suuresti havaittujen 

ryhmien mielipide eroaa toisistaan. Osion kohdassa 2.1 havaitut erot osoittivat, että nykyisestä työ-

tehtävästään lyhyen työkokemuksen omaavat vastaajat katsovat muita selkeämmin, että muutosten 

ennustaminen ei ole huomattavasti vaikeampaa kuin aikaisemmin. Havaittuun eroon vaikuttaa se, 

että suurin osa tilaajaorganisaatiossa toimivista vastaajista omaa lyhyen työkokemuksen nykyisestä 

työtehtävästään. Osion kohdassa 2.2 havaitut keskiarvojen erot liittyvät siihen, että tilaaja organi-

saatiossa ja ylemmissä johtotehtävissä toimivat vastaajat kokevat muita selvemmin, että ympäristön 

työhön aiheuttamien muutosten hallinta ei ole aikaisempaa vaikeampaa. Muuttujien keskiarvot ja 

niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty liitteessä 5. 
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Osion kohdassa 2.3 havaittiin päiväkodin tai koulun johtotehtävissä toimivien ja työnjohdollisissa 

tehtävissä toimivien vastaajien vastausten keskiarvoissa 0,652 (p=0,013) ero. Työnjohdossa toimi-

vat vastaajat olivat selvästi voimakkaammin sitä mieltä, että ympäristön työhön aiheuttamiin muu-

toksiin pitää reagoida nopeammin kuin aikaisemmin. Osion kohdassa 2.4 havaitut erot osoittavat, 

että yhdyskuntapalvelussa ympäristön muutosten arvioimisen koetaan merkittävästi vaikeutuneen. 

Sukupuolten välillä havaittu ero selittyy sillä, että yhdyskuntapalvelussa toimivista vastaajista 

enemmistö oli miehiä. Osion kohdassa 2.5 havaittiin tilaajaryhmässä ja yhdyskuntapalveluissa 

työskentelevien vastaajien vastausten keskiarvojen välillä 0,7 (p=0,002) ero. Yhdyskuntapalveluissa 

muutoksen vaikutukset tämän osion kohdalla koettiin siis selvästi negatiivisempina kuin tilaajaor-

ganisaatiossa. Kaikki käsitellyt keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty 

liitteessä 5.  

 

6.4 Tuotetut palvelut  
 

Tutkimuksen kolmannessa osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan oman kokemuksensa perusteella 

esitettyjä viittä väittämää uudistuksen vaikutuksista tuotettuihin palveluihin. Lisäksi osion viimei-

sessä mittarissa kysyttiin vastaajien mielipidettä uudistuksen vaikutuksista tämän kysymyskokonai-

suuden osalta. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 3. 

 

TAULUKKO 3. Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 3  

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 

3.1 Liikkumavara palveluiden hinnoittelussa on merkittävästi 
pienentynyt  30,20 % 39,60 % 30,20 % 

3.2 Palveluiden hintoja on jouduttu laskemaan huomattavasti 59,70 % 36,70 % 3,60 % 
3.3 Asiakkaiden tyytymättömyys palveluiden laatuun on 
lisääntynyt huomattavasti  45,30 % 23 % 31,70 % 
3.4 Uudistuksen seurausten myötä palveluiden laatu on las-
kenut merkittävästi  51,80 % 16,50 % 31,70 % 
3.5 Palveluiden kysyntään pystytään vastaamaan merkittä-
västi huonommin kuin aikaisemmin  43,20 % 22 % 34,80 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
3.6 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia 
tämän asiakokonaisuuden osalta?  34,90 % 25,60 % 39,50 % 
 

Ristiintaulukointeja analysoitaessa löydettiin väittämän 3.1 kohdalla riippuvuus väittämän ja orga-

nisaation toimialan (p=0,016), vastaajan organisaatiotason (p=0,048), sukupuolen (p=0,001) sekä 

vastaajan työtehtävän (p=0,009) välillä. Ristiintaulukoinneista havaitaan, että ainoastaan tilaajaor-

ganisaation ylemmissä sekä keskitasonhallinnossa toimivien enemmistö on väittämän kanssa eri-
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mieltä. Lisäksi ristintaulukoinneista ilmenee, että enemmistö naisista ei osaa ottaa kantaa tähän väit-

tämään, mikä tulee esille myös toimialojen ja työtehtävien tarkastelussa. Väittämän 3.2 kohdalla ei 

ristiintaulukoinneissa löydetty tilastollisesti merkittävää riippuvuutta minkään muuttujan kanssa. 

Väittämän 3.3 kohdalla löydettiin riippuvuus vastaajan sukupuolen (p=0,003) sekä vastaajan työteh-

tävän (p=0,007) välillä. Enemmistö naisista sekä tilaajan ja tuottajan ylemmissä johtotehtävissä 

toimivista oli väittämän kanssa selkeästi eri mieltä. Enemmistö miehistä oli väittämän kanssa samaa 

mieltä. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Väittämän 3.4 kohdalla havaittiin tilastollisesti merkittävä riippuvuus väittämän ja vastaajan organi-

saatiotason (p=0,017) sekä vastaajan työtehtävän (p=0,002) välillä. Ristiintaulukointi osoittaa, että 

ainoastaan enemmistö alimmalla organisaatiotasolla ja alimmissa työtehtävissä toimivista vastaajis-

ta oli väittämän kanssa samaa mieltä. Kaikissa muissa ryhmissä enemmistö oli väittämän kanssa eri 

mieltä. Väittämän 3.5 kohdalla havaittiin riippuvuus väittämän ja vastaajan työtehtävän välillä 

(p=0,032). Päiväkodin johtajina ja ylemmissä johtotehtävissä toimivista vastaajista selkeä enemmis-

tö oli väittämän kanssa erimieltä. Kysymyksen 3.6 ja vastaajan työtehtävän välillä löydettiin tilas-

tollisesti merkitsevä riippuvuus (p=0,001). Enemmistö tilaajan ja tuottajan johtotehtävissä sekä päi-

vähoidossa toimivista vastaajista piti vaikutuksia positiivisina. Enemmistö työnjohdossa ja muissa 

tehtävissä toimivat pitivät vaikutuksia negatiivisina. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudes-

saan liitteessä 4. 

 

Muuttujien ja osion väittämien välisiä korrelaatioita tarkastelemalla löydettiin pieniä alle (0,4) kor-

relaatioita, jotka tässä aineistossa erosivat tilastollisesti merkittävästi nollasta. Muuttujat, jotka kor-

reloivan tämän osion kohtien kanssa on esitetty taulukossa 4. (kts Taulukko 4., s 51) Havaitut korre-

laatiot ovat samansuuntaisia aikaisemmin selostettujen ristiintaulukointien löydösten kanssa. Havai-

tut korrelaatiot kuitenkin osoittavat siitä oliko riippuvuus muuttujien välillä positiivista vai negatii-

vista. Yleisesti voidaan korrelaatioita tulkita niin, että tilaajaorganisaatiossa ja ylemmissä johtoteh-

tävissä toimivat henkilöt vastasivat osion kysymyksiin positiivisemmin. Henkilöt, jotka toimivat 

yhdyskuntapalveluissa, alemmilla organisaatiotasoilla ja alemmissa työtehtävissä vastasivat tässä 

osiossa kysymyksiin ja väittämiin negatiivisemmin.  Kaikissa osion kohdissa vastaajan työtehtäväl-

lä oli suurin korrelaatio. Vastaajan työtehtävä vaikutti siis näistä muuttujista voimakkaimmin siihen 

miten mielipiteet jakautuivat.  
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TAULUKKO 4 Osiossa 3 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

 Organisaatiotaso Työtehtävä Org toimiala Sukupuoli Alaisten lkm 

3.1  0,185 (p=0,029)    

3.2 0,271 (p=0,002) 0,364 (p=0,000) -0,191 (p=0,024)  -0,230 (p=0,014) 

3.3 0,212 (p=0,014) 0,268 (p=0,001) -0,189 (p=0,026) 0,239 (p=0,005)  

3.4 0,236 (p=0,006) 0,301 (p=0,000)    

3.5 0,232 (p=0,009) 0,281 (p=0,001)    

3.6  -0,278 (p=0,001) 0.232 (p=0,008)   

Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa löydettiin tilastollisesti merkittäviä eroja tämän osion 

väittämien osalta seuraavien muuttujien välillä. Väittämän 3.1 kohdalla ei havaittu tilastollisesti 

merkittäviä eroja vastausten keskiarvoissa suhteessa mihinkään taustamuuttujaan. Väittämässä 3.2 

havaitut keskiarvojen erot osoittavat, että alimmissa työtehtävissä ja alimmalla organisaatiotasolla 

toimivien vastaajien mielipide erosi voimakkaimmin muista vastaajista.  Väittämässä 3.3 havaitut 

erot keskiarvoissa selittävät samaa ilmiötä. Alemmilla organisaatiotasoilla, alemmissa työtehtävissä 

toimivat vastaajat painottuen yhdyskuntapalveluihin olivat voimakkaammin sitä mieltä, että asiak-

kaiden tyytymättömyys palveluiden laatuun on lisääntynyt. Väittämässä 3.4 havaitut erot osoittavat, 

että alimmalla organisaatiotasolla ja alimmissa työtehtävissä toimivien vastaajien mielipide erosi 

tilastollisesti merkittävästi muista.  

 

Väittämässä 3.5 havaitut erot keskiarvoissa osoittavat, että ylemmissä tehtävissä toimivat katsoivat 

muita selvemmin, että palveluiden kysyntään ei pystytä vastaamaan nykyään selkeästi huonommin 

kuin aikaisemmin. Osion kohdassa 3.6 työnjohdollisissa tehtävissä toimivien vastaajien keskiarvo 

erosi tilastollisesti merkittävästi (p=0,016 ja p=0,020) kahdesta muusta ryhmästä. Havaittu ilmiö 

selittyy sillä, että 95 % työnjohdollisissa työtehtävissä toimivista vastaajista työskenteli yhdyskun-

tapalveluissa, joka siis vastasi tähän kysymykseen ainoana toimialueena negatiivisesti. Keskiarvot 

ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty tarkemmin liitteessä 5.      

 

6.5 Yhteistyöhön organisaation ulkopuolisen toimijan kanssa 
 

Tutkimuksen neljännessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan oman kokemuksensa perusteella, 

miten uudistus on vaikuttanut yhteistyöhön organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vasta-

usten jakautuminen on esitetty taulukossa 5. (kts Taulukko 5., s 51) 
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TAULUKKO 5 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 4 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä
4.1 Uudistuksen seurauksena on syntynyt tarve kehittää yhteis-
työvalmiuksia merkittävästi aikaisempaa paremmiksi  16,70 % 13 % 70,30 % 
4.2 Yhteistyö palveluiden tilaajan ja tuottajan välillä on merkittä-
västi aktiivisempaa kuin aikaisemmin  39,90 % 30,40 % 29,70 % 
4.3 Uudistuksen seurauksena tilaajan rooli yhteistyössä on mer-
kittävästi hallitsevampi kuin aikaisemmin  19,40 % 20,90 % 59,70 % 
4.4 Palveluita kehitetään huomattavasti enemmän yhteistyössä 
niiden tilaajan kuin niiden käyttäjien kanssa  34,60 % 27,90 % 37,50 % 

Kysymys Vähän En osaa sanoa Paljon 
4.5 Kuinka paljon tilaajan ja tuottajan välisessä vuorovaikutuk-
sessa on kehitettävää?  8,70 % 15,20 % 76,10 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
4.6 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia tämän 
asiakokonaisuuden osalta?  40 % 26,70 % 33,30 % 
 

Väittämissä 4.1 ja 4.4 ei havaittu ristiintaulukoinneissa tilastollisesti merkittäviä riippuvuuksia min-

kään muuttujan kanssa. Väittämän kohdalla 4.2 havaittiin tilastollisesti merkittävä riippuvuus orga-

nisaation toimialan (p=0,015), vastaajan nykyisestä työtehtävästä omaaman kokemuksen (p=0,021) 

ja vastaajan organisaatiotason (p=0,040) välillä. Ristiintaulukoinneista havaitaan, että ylemmillä 

organisaatiotasoilla ja tilaajaorganisaatiossa enemmistö vastaajista oli samaa mieltä väittämän kans-

sa. Väittämän kanssa eri mieltä oli enemmistö yhdyskuntapalveluissa ja alemmissa hallintotehtävis-

sä tai työnjohdossa toimivista vastaajista. Väittämän 4.3 kohdalla löydettiin tilastollisesti merkittävä 

riippuvuus (p=0,014) väittämän ja vastaajan toimialan välillä. Ristiintaulukoinnista selvisi, että kai-

killa kolmella toimialalla katsottiin tilaajan roolin olevan merkittävästi hallitsevampi kuin aikai-

semmin. Merkittävää oli se, että perusopetuksessa ja päivähoidossa 32,3 % vastaajista ei osannut 

ottaa tähän väittämään kantaa. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Kysymyksen 4.5 ja vastaajan sukupuolen välillä havaittiin tilastollisesti merkittävä riippuvuus 

(p=0,009). Ero sukupuolten välillä syntyi siitä, että naisista suurempi osa vastaajista ei osannut sa-

noa kantaansa väittämään. Kysymyksen 4.6 kohdalla löydettiin tilastollisesti merkittävä yhteys väit-

tämän ja seuraavien muuttujien välillä: organisaation toimiala (p=0,004), vastaajan sukupuoli 

(p=0,031) sekä vastaajan työtehtävä (p=0,001). Tilaajaorganisaatiossa ja ylemmissä johtotehtävissä 

toimivista vastaajista enemmistö koki vaikutukset positiivisina. Enemmistö naisista sekä perusope-

tuksessa ja päivähoidossa toimivat vastaajat kokivat myös vaikutukset positiivisesti. Negatiivisesti 

vaikutukset koki enemmistö miehistä sekä yhdyskuntapalveluissa toimivista vastaajista. Ristiintau-

lukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 



 

 

53

Muuttujien ja osion kohtien välisiä korrelaatioita tarkasteltaessa havaittiin, että osion kohdat 4.1 ja 

4.4 eivät korreloi tilastollisesti merkittävästi taustamuuttujien kanssa. Muiden osion kohtien ja eri 

muuttujien välillä havaittiin pieniä, alle 0,4 korrelaatiota. Muuttujat, jotka korreloivat tämän osion 

kohtien kanssa on esitetty taulukossa 6. Muuttujien välillä havaitut korrelaatiot ovat samansuuntai-

set ristiintaulukoinneissa tehtyjen havaintojen kanssa. Korrelaatiot osoittavat, että vastaajan suku-

puoli vaikutti vastauksiin vähemmän, kuin muut muuttujat joiden kohdalla havaittiin tilastollisesti 

merkittäviä korrelaatioita. Havaitut korrelaatiot osoittavat vastaajan organisaatiotason ja työtehtä-

vän vaikuttaneen voimakkaimmin myös tämän osion vastauksiin.  

 

TAULUKKO 6 Osiossa 4 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaatiotaso Kokemus työtehtävästä Org toimiala Sukupuoli Työtehtävä 
4.2 -0,235 (p=0.006)     

4.3  0,204 (p=0,017) -0,253 (p=0,003) 0,173 (p=0,042)  

4.5    0,175 (p=0,040)  

4.6 -0,261 (p=0,003)  0,294 (p=0,001) -0,213 (p=0,013) -0,259 (p=0,002) 
Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa ei löydetty tilastollisesti merkittäviä eroja tämän osi-

on kohdissa 4.1, 4.4 ja 4.5. Väittämässä 4.2 havaittiin keskiarvoissa ero, joka osoitti alemmissa työ-

tehtävissä toimivat vastaajat kokeneen voimakkaammin, että yhteistyövalmiuksia tulisi kehittää 

merkittävästi paremmiksi. Väittämässä 4.3 havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät sitä, että yhdys-

kuntapalveluissa koettiin siis muita voimakkaammin, että tilaajan rooli on muuttunut hallitsevam-

maksi. Kysymyksen 4.6 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa osoittavat, että yhdyskuntapalveluissa 

ja erityisesti työnjohdollisissa työtehtävissä muutoksen vaikutukset koettiin muita negatiivisemmin. 

Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 

 

6.6 Henkilöstön johtaminen ja organisaation sisäinen yhteistyö 
 

Tutkimuksen viidennessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan uudistuksen synnyttämiä vaiku-

tuksia henkilöstön johtamisen ja organisaation sisäisen yhteistyön osalta. Tässä osiossa vastaajia 

pyydettiin vastaamaan kolmeen väittämään ja kolmeen kysymykseen. Vastausten jakautuminen on 

esitetty taulukossa 7. (kts Taulukko 7., s 54) 
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TAULUKKO 7 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 5 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
5.1 Henkilöstön johtamiseen kohdistuu merkittävästi voi-
makkaampia tehostamispaineita kuin aikaisemmin  7,20 % 12,20 % 80,60 % 
5.2 Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan merkittävästi 
vähemmän kuin aikaisemmin 50,70 % 22,10 % 27,10 % 
5.3 Henkilöstöllä on huomattavasti enemmän suorituspainei-
ta kuin aikaisemmin  10,90 % 5,80 % 83,30 % 

Kysymys Heikentyneet En osaa sanoa Parantuneet 
5.4 Uudistuksen myötä mahdollisuudet tukea henkilöstön 
motivaatiota ovat 55,70 % 15,70 % 28,60 % 

Kysymys Vähentynyt En osaa sanoa Lisääntynyt 
5.5 Uudistuksen myötä yhteistyö työyksiköiden välillä on 35 % 15,70 % 49,30 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
5.6 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia 
tämän asiakokonaisuuden osalta?  50,40 % 14,80 % 34,80 % 
 

Väittämän 5.1 kohdalla havaittiin ristiintaulukoinneilla riippuvuus alaisten lukumäärän kanssa 

(p=0,049). 15,5 % niistä vastaajista, joilla oli pieni määrä alaisia, ei osannut ottaa kantaa väittä-

mään. Niillä vastaajilla, joilla oli suurempi määrä alaisia, vastaava luku oli 3,6 %. Väittämän 5.2 

kohdalla havaittiin riippuvuus väittämän ja seuraavien muuttujien välillä: vastaajan organisaatiotaso 

(p=0,002) ja vastaajan työtehtävä (p=0,006).  Alimmalla organisaatiotasolla sekä alimmissa työteh-

tävissä toimivista vastaajista enemmistö oli väittämän kanssa samaa mieltä. Muilla organisaa-

tiotasoilla ja työtehtävissä toimivista vastaajista enemmistö oli väittämän kanssa eri mieltä. Väittä-

män 5.3 kohdalla ei löydetty tilastollisesti merkittäviä riippuvuuksia. Ristiintaulukoinnit on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Kysymyksen 5.4 kohdalla havaittiin riippuvuus kysymyksen ja vastaajan sukupuolen (p=0,025) 

sekä vastaajan työtehtävän välillä (p=0,006). Kaikkien työtehtävien kohdalla enemmistö vastaajista 

koki mahdollisuuksien henkilöstön motivaation tukemiseen heikentyneen. Selkeimmät enemmistöt 

olivat mies valtaisilla aloilla ja alemmissa työtehtävissä. Kysymyksen 5.5 kohdalla havaittiin tilas-

tollisesti merkittäväriippuvuus kysymyksen ja seuraavien muuttujien välillä: sukupuoli (p=0,003), 

organisaation toimiala (p=0,000), organisaatiotaso (p=0,003) ja työtehtävä (p=0,000). Miesvaltai-

sessa yhteiskuntapalvelussa ja erityisesti työnjohdossa enemmistö vastaajista koki yhteistyön työyk-

siköiden välillä vähentyneen ja naisvaltaisessa perusopetuksessa ja päivähoidossa sen koettiin li-

sääntyneen. Tilaajaorganisaatiossa mielipiteet jakautuivat melkein tasan, mutta kaikilla paitsi alim-

malla organisaatiotasolla yhteistyön koettiin lisääntyneen. Kysymyksen 5.6 kohdalla havaittiin riip-

puvuus kysymyksen ja seuraavien muuttujien välillä: organisaation toimiala (p=0,011), vastaajan 

työtehtävä (p=0,001) ja vastaajan sukupuoli (p=0,001). Miesvaltaisessa yhdyskuntapalvelussa ja 
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erityisesti työnjohdossa sekä tilaaja organisaatiossa enemmistö vastaajista koki uudistuksen vaiku-

tukset tässä osiossa negatiivisina. Naisvaltaisessa perusopetuksessa ja päivähoidossa enemmistö 

vastaajista koki vaikutukset positiivisina. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liittees-

sä 4. 

 

Tämän osion tarkastelussa ei löydetty väittämän 5.1 ja muuttujien välillä korrelaatiota, joka olisi 

eronnut tässä aineistossa tilastollisesti merkittävästi nollasta. Muiden osion kohtien ja eri muuttujien 

välillä havaittiin pieniä alle 0,4 korrelaatiota. Muuttujat, jotka korreloivan tämän osion kohtien 

kanssa on esitetty taulukossa 8.  Muuttujien välillä havaitut korrelaatiot ovat saman suuntaiset ris-

tiintaulukoinneissa tehtyjen havaintojen kanssa. 

 

TAULUKKO 8 Osiossa 5 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaatiotaso Alaisten lukumäärä 
Organisaation 

toimiala Sukupuoli Työtehtävä 
5.2 0,309 (p=0,000) -0,206 (p=0,028)   0,296 (p=0,000) 

5.3 0,207 (p=0,017)     

5.4 -0,224 (p=0,009)   -0,223 (p=0,029) -0,285 (p=0,001) 

5.5 -0,271 (p=0,001)  0,267 (p=0,001) -0,308 (p=0,000) -0,293 (p=0,000) 

5.6 -0,240 (p=0.006) 0,188 (p=0,045) 0,216 (p=0,012) -0,222 (p=0,010) -0,287 (p=0,001) 

Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa ei löydetty tilastollisesti merkittäviä eroja tämän osi-

on väittämien 5.1 ja 5.2 kohdalla. Väittämän 5.3 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, 

että alimmissa työtehtävissä toimivat vastaajat kokivat ylemmissä tehtävissä toimivia vastaajia voi-

makkaammin henkilöstöllä olevan huomattavasti enemmän suorituspaineita kuin aikaisemmin. 

Väittämän 5.4 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että miehet kokevat naisia voimak-

kaammin vaikutusmahdollisuuksien henkilöstön motivointiin heikentyneen. Väittämän 5.5 kohdalla 

havaitut erot keskiarvoissa, merkitsevät, että yhdyskuntapalveluissa koettiin voimakkaimmin yhteis-

työn työyksiköiden välillä vähentyneen ja voimakkaimmin sen koettiin lisääntyneen perusopetuk-

sessa ja päivähoidossa. Väittämän 5.6 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdys-

kuntapalveluissa muutoksen vaikutukset koettiin tämän osion kohdalla kaikkein negatiivisimmin. 

Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 
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6.7 Toiminnan johtaminen  
 

Tutkimuksen kuudennessa osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan miten uudistus on vaikuttanut 

toiminnan johtamiseen. Tässä osiossa vastaajia pyydettiin vastaamaan viiteen väittämään ja kahteen 

kysymykseen. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 9. 

 

TAULUKKO 9 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 6 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
6.1 Toimintaan kohdistetaan huomattavasti voimakkaampia 
tehokkuusvaatimuksia kuin aikaisemmin  5,80 % 5,80 % 88,50 % 
6.2 Osaaminen on jouduttu keskittämään huomattavasti 
kapeammalle alueelle kuin aikaisemmin  42 % 18,10 % 38,90 % 
6.3 Toiminnan taloudellista merkitystä painotetaan huomat-
tavasti enemmän kuin aikaisemmin  7,20 % 6,50 % 86,30 % 
6.4 Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta on muodos-
tunut toiminnan päätehtävä  23 % 14,40 % 62,60 % 
6.5 Paine taloudellisen tehokkuuden parantamiseen on kas-
vanut merkittävästi suuremmaksi kuin aikaisemmin  9,60 % 9,60 % 80,70 % 

Kysymys Heikentynyt En osaa sanoa Parantunut 
6.6 Uudistuksen myötä palveluiden laatu on 38,40 % 35,50 % 26,10 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
6.7 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia 
tämän asiakokonaisuuden osalta?  43,70 % 25,90 % 30,40 % 
 

Ristiintaulukointien tarkastelussa ei löydetty tämän osion kohtien 6.1, 6.3 ja 6.5 kohdalla tilastolli-

sesti merkittävää yhteyttä yhdenkään taustamuuttujan kanssa. Väittämän 6.2 kohdalla havaittiin 

riippuvuus vastaajan organisaatiotason (p=0,001) ja vastaajan työtehtävän (p=0,014) kanssa. 

Ylemmässä ja keskitason hallinnossa sekä päivähoidossa ja tuottajan ylemmissä johtotehtävissä 

toimivista vastaajista enemmistön mukaan osaamista ei ole jouduttu keskittämään huomattavasti 

kapeammalle alueelle kuin aikaisemmin. Oppilaitosten johdossa, työnjohdon työtehtävissä ja alim-

man organisaatiotason työtehtävissä toimivista vastaajista enemmistö katsoi, että osaamista on jou-

duttu keskittämään aikaisempaa kapeammalle alueelle. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuu-

dessaan liitteessä 4.  

 

Väittämän 6.4 kohdalla havaittiin yhteys väittämän ja vastaajan organisaatiotason välillä (p=0,013). 

Ylimmässä ja keskijohdossa toimivista henkilöistä oli suurempi osa vastaajista väittämän kanssa eri 

mieltä, kuin muilla organisaatiotasoilla. Kaikilla organisaatiotasoilla kuitenkin enemmistö vastaajis-

ta oli väittämän kanssa samaa mieltä. Kysymyksen 6.6 kohdalla löydettiin riippuvuus väittämän ja 

vastaajan työtehtävän välillä (p=0,020). Tilaajan ja tuottajien johtotehtävissä toimivista vastaajista 

enemmistö koki palveluiden laadun parantuneen ja työnjohdossa tai alemmissa työtehtävissä 
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enemmistö koki niiden heikentyneen. Kysymyksen 6.7 kohdalla havaittiin myös riippuvuus väittä-

män ja vastaajan työtehtävän välillä (p=0,003). Tilaajan ja tuottajan johtotehtävissä ja päiväkodin 

johdossa toimivista vastaajista enemmistö piti vaikutuksia positiivisina. Oppilaitosten johdossa, 

työnjohdossa sekä muissa työtehtävissä toimivista vastaajista enemmistö piti vaikutuksia negatiivi-

sina. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Korrelaatioiden tarkastelussa ei löydetty tämän osion kohtien 6.1 ja 6.3 kohdalla tilastollisesti mer-

kittävää korrelaatiota taustamuuttujien kanssa. Muiden osion kohtien ja eri muuttujien välillä ha-

vaittiin pieniä, alle 0,4 korrelaatiota. Muuttujat, jotka korreloivan tämän osion kohtien kanssa on 

esitetty taulukossa 10.  Muuttujien välillä havaitut korrelaatiot ovat samansuuntaiset ristiintaulu-

koinneissa tehtyjen havaintojen kanssa. 

 

TAULUKKO 10 Osiossa 6 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaatiotaso Alaisten lukumäärä Kokemus työtehtävästä Työtehtävä 
6.2 0,246 (p=0.004) -0,190 (p=0,044)   

6.4 0,290 (p=0,001)  0,201 (p=0,019) 0,199 (p=0,019) 

6.5 0,175 (p=0,047)    

6.6    -0,245 (p=0,004) 

6.7    -0,211 (p=0,014) 

Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Keskiarvojen tarkastelussa ei väittämän 6.1 kohdalla löydetty yhtään tilastollisesti merkittävää eroa. 

Väittämän 6.2 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntapalveluissa ja 

alimmilla organisaatiotasoilla työskentelevät kokivat muita voimakkaammin, että osaamista on jou-

duttu keskittämään kapeammalle alueelle kuin aikaisemmin. Väittämän 6.3 kohdalla havaittiin kes-

kiarvoissa yksi ero, joka oli tilastollisesti merkittävä (p=0,024). Havaittu ero kuvaa sitä, että tilaaja-

organisaatiossa toimivat eivät koe yhtä voimakkaasti kuin muut, että toiminnan taloudellista merki-

tystä painotetaan huomattavasti aikaisempaa enemmän. Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen 

merkittävyys on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 

 

Väittämän 6.4 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että tilaajaorganisaatiossa toimivat 

eivät koe yhtä voimakkaasti kuin muut, että taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta on muodos-

tunut toiminnan päätehtävä. Väittämän 6.5 kohdalla havaittiin keskiarvoissa yksi ero, joka oli tilas-

tollisesti merkittävä p=0,48. Havaittu ero kuvaa sitä, että ylemmissä hallintotehtävissä toimivat ei-
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vät koe yhtä voimakkaasti kuin alemmissa hallinnon työtehtävissä tai työnjohdossa toimivat vastaa-

jat, että paine toiminnan taloudellisentehokkuuden parantamiseen olisi kasvanut. Kysymyksen 6.6 

kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että työnjohdossa toimivat vastaajat kokevat voi-

makkaammin palveluiden laadun laskeneen kuin ylemmissä hallintotehtävissä toimivat. Kysymyk-

sen 6.7 kohdalla havaittu ero kuvaa sitä, että tilaajaorganisaatiossa vaikutukset koetaan positiivi-

semmin kuin yhdyskuntapalveluissa. Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on 

esitetty tarkemmin liitteessä 5. 

. 

6.8 Toiminnan kehittämisen johtaminen 
 

Tutkimuksen seitsemännessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan miten, toimintamallin uudistus 

on vaikuttanut toiminnan kehittämisen johtamiseen. Tässä osiossa vastaajia pyydettiin vastaamaan 

kolmeen väittämään ja kolmeen kysymykseen. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 12. 

 

TAULUKKO 12 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 7 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
7.1 Henkilöstö otetaan huomattavasti enemmän mukaan palve-
luiden kehittämiseen kuin aikaisemmin 50,40 % 13,10 % 36,50 % 
7.2 Henkilöstöltä edellytetään huomattavasti enemmän jatku-
vaa uuden oppimista kuin aikaisemmin  13,90 % 8 % 78,10 % 
7.3 Uudistuksen jälkeen toiminnan laadun kehittämistä on 
korostettu huomattavasti aikaisempaa enemmän  22,50 % 21 % 56,50 % 

Kysymys Pienentyneet En osaa sanoa Kasvaneet 
7.4 Uudistuksen myötä toiminnan kehittämiseen annetut re-
surssit ovat 54 % 26,60 % 19,40 % 

Kysymys Heikentyneet En osaa sanoa Parantuneet 
7.5 Uudistuksen myötä toiminnan kehittämisen edellytykset 
ovat 51,80 % 19,40 % 28,80 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
7.6 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia 
tämän asiakokonaisuuden osalta?  43,20 % 21,60 % 35,30 % 
 

Ristiintaulukointeja analysoitaessa väittämällä 7.1 havaittiin olevan yhteys seuraaviin muuttujiin: 

vastaajan sukupuoli (p=0,036), organisaation toimiala (p=0,010) organisaatiotaso (p=0,029) ja vas-

taajan työtehtävä (p=0,000). Enemmistö miehistä ja tilaajaryhmässä sekä yhteiskuntapalveluissa 

toimivista vastaajista katsoi, että henkilöstöä ei oteta aikaisempaa huomattavasti enemmän mukaan 

palveluiden kehittämiseen. Enemmistö naisista ja päivähoidossa toimivista vastaajista katsoi että 

henkilöstö otetaan aikaisempaa enemmän mukaan. Väittämän 7.2 ja taustamuuttujien välillä ei ha-

vaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Väittämän 7.3 kohdalla löydettiin riippuvuus väittämän ja 
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organisaation toimialan (p=0,010) sekä vastaajan työtehtävän (p=0,015) välillä. Kaikilla toimialoilla 

ja kaikissa työtehtävissä enemmistö vastaajista koki, että toiminnan laadun kehittämistä on korostet-

tu huomattavasti aikaisempaa enemmän. Yhdyskuntapalveluissa ja erityisesti työnjohdossa vastak-

kaista mieltä olevien määrä oli suurempi kuin muissa ryhmissä. Ristiintaulukoinnit on esitetty ko-

konaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Kysymyksen 7.4 ja vastaajan sukupuolen (p=0,021) sekä työtehtävän (p=0,029) välillä havaittiin 

riippuvuus. Kaikissa työtehtävissä enemmistö katsoi toiminnan kehittämiseen annettujen resurssien 

pienentyneen, mutta naisvaltaisten päiväkodinjohtajien tehtävien kohdalla enemmistö oli muihin 

ryhmiin verrattuna pienempi. Kysymyksen 7.5 ja vastaajan sukupuolen (p=0,017) sekä työtehtävän 

(p=0,001) välillä havaittiin riippuvuus. Enemmistö miehistä ja naisista sekä kaikissa muissa työteh-

tävissä paitsi tilaajan ja tuottajien johtotehtävissä toimivista vastaajista katsoi toiminnan kehittämi-

sen edellytysten heikentyneen. Naisten kohdalla enemmistö oli miehiin verrattuna pienempi. Kysy-

myksen 7.6 ja vastaajan sukupuolen (p=0,042), organisaation toimialan (p=0,048) sekä työtehtävän 

(p=0,000) välillä havaittiin riippuvuus. Enemmistö miehistä, yhdyskuntapalvelussa toimivista vas-

taajista sekä oppilaitoksen johdossa tai työnjohdossa/ alemmissa työtehtävissä toimivista vastaajista 

koki uudistuksen vaikutukset negatiivisina. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liit-

teessä 4. 

 

Tämän asiakokonaisuuden jokaisen väittämän ja kysymyksen kohdalla havaittiin pieniä, (alle 0,4) 

korrelaatioita. Muuttujat, jotka korreloivan tämän osion kohtien kanssa on esitetty taulukossa 13. 

Muuttujien välillä havaitut korrelaatiot ovat samansuuntaiset ristiintaulukoinneissa tehtyjen havain-

tojen kanssa. Korrelaatiot osoittavat, että tämän osion kohdalla vastaajan sukupuoli ja organisaation 

toimiala vaikuttivat vastausten jakautumiseen voimakkaimmin.  

 

TAULUKKO 13 Osiossa 7 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaatiotaso 
Kokemus työtehtä-

västä 
Organisaation 

toimiala Sukupuoli Työtehtävä 
7.1   0,195 (p=0,022) -0,173 (p=0,043)  

7.2   0,205 (p=0,016) -0,207 (p=0,015)  

7.3 -0,207 (p=0,017)  0,246 (p=0,004) 0,177 (p=0,038) -0,228 (p=0,007) 

7.4  -0,184 (p=0,033)  -0,233 (p=0,007)  

7.5  -0,277 (p=0,001) 0,185 (p=0,029) -0,239 (p=0,005) -0,218 (p=0,010) 

7.6 -0,187 (p=0,031)  0,227 (p=0,007) -0,213 (p=0,012) -0,273 (p=0,001) 

Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       
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Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa löydettiin tilastollisesti merkittäviä eroja jokaisessa 

tämän osion kohdassa. Väittämän 7.1 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa osoittavat perusopetuk-

sessa ja päivähoidossa työskentelevien kokevan muita voimakkaammin, että henkilöstö otetaan ai-

kaisempaa enemmän mukaan palveluiden kehittämiseen. Väittämän 7.2 kohdalla havaitut erot kes-

kiarvoissa merkitsevät, että perusopetuksessa ja päivähoidossa työskentelevät katsovat muita voi-

makkaammin, että henkilöstöltä odotetaan enemmän jatkuvaa uuden oppimista kuin aikaisemmin. 

Väittämän 7.3 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että perusopetuksessa ja päivähoi-

dossa työskentelevät katsovat muita voimakkaammin, että toiminnan laadun kehittämistä on koros-

tettu aikaisempaa enemmän. Kysymyksen 7.4 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa osoittavat mies-

ten kokevan naisia voimakkaammin, että toiminnan kehittämiseen annetut resurssit ovat pienenty-

neet. Kysymyksen 7.5 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että työnjohdon työtehtä-

vissä toimivat kokevat kaikkein voimakkaimmin toiminnan kehittämisedellytysten heikentyneen. 

Kysymyksen 7.6 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa osoittavat, että yhdyskuntapalveluissa vaiku-

tukset koetaan kaikkein negatiivisimpina. Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys 

on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 

 

6.9 Organisaation hallinnollinen johtaminen  
 

Tutkimuksen kahdeksannessa osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten toimintamallin uudis-

tus on vaikuttanut hallinnolliseen johtamiseen yleisellä tasolla. Vastaajia pyydettiin vastaamaan 

kolmeen väittämään ja kolmeen kysymykseen. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 14. 

 

TAULUKKO 14 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 8 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
8.1 Uudistuksen seurauksena johtamiseen liittyvä epävar-
muus on lisääntynyt merkittävästi  22,90 % 15 % 62,10 % 
8.2 Johtamisen seurauksia pystytään ennustamaan huomat-
tavasti huonommin kuin aikaisemmin 27,90 % 27,10 % 45 % 
8.3 Uudistuksen seurauksena päätöksiä täytyy tehdä vailli-
naisen tiedon perusteella huomattavasti enemmän kuin 
aikaisemmin  20,90 % 21,60 % 57,60 % 

Kysymys Hidastunut En osaa sanoa Nopeutunut 
8.4 Johtamiseen liittyvä päätöksenteko on uudistuksen 
myötä 57,90 % 24,30 % 17,90 % 

Kysymys Vähäntynyt En osaa sanoa Lisääntynyt 
8.5 Uudistuksen myötä johtamiseen liittyvä byrokratia on 13,60 % 12,10 % 74,30 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
8.6 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia 
tämän asiakokonaisuuden osalta?  60,10 % 18,80 % 21 % 
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Ristiintaulukointien analyysissä havaittiin väittämän 8.1 ja vastaajan sukupuolen (p=0,004) ja orga-

nisaation toimialan (p=0,005) välillä. Kaikilla toimialojen ja molempien sukupuolten kohdalla 

enemmistö vastaajista koki päätöksentekoon liittyvän epävarmuuden lisääntyneen. Enemmistö nai-

sista sekä perusopetuksessa ja päivähoidossa toimivista vastaajista oli päinvastaista mieltä kuin 

enemmistö miehistä tai muilla toimialoilla toimivista vastaajista. Väittämän 8.2 kohdalla havaittiin 

riippuvuus vastaajan organisaation toimialaan (p=0,002) ja työtehtävään (p=0.000). Enemmistö 

yhdyskuntapalveluissa sekä työnjohdossa ja alemmissa työtehtävissä toimivista vastaajista katsoi-

vat, että johtamisen seurauksia pystytään ennustamaan huonommin kuin aikaisemmin. Perusopetuk-

sessa ja päivähoidossa enemmistö vastaajista oli asiasta päinvastaista mieltä ja tilaajaryhmässä mo-

lemmat mielipiteet saivat 42,1 % vastaajista taakseen.  

    

Väittämän 8.3 ja vastaajan iän välillä havaittiin riippuvuus (p=0,036). 45 – 52 -vuotiaista vastaajista 

33,3 % ei osannut ottaa väittämään kantaa ja yli 57 vuotiaista vastaajista vain 6,9 % katsoi, että pää-

töksiä ei tarvitse tehdä vaillinaisen tiedon perusteella huomattavasti enemmän. Väittämän 8.4 ja 

vastaajan työtehtävän välillä havaittiin riippuvuus (p=0,002). Ainoastaan päiväkodin johtajina toi-

mivista vastaajista enemmistö koki päätöksenteon nopeutuneen uudistuksen seurauksena. Kaikissa 

muissa työtehtävissä selkeä enemmistö katsoi sen hidastuneen. Kysymyksen 8.5 ja taustamuuttujien 

välillä ei havaittu ristiintaulukoinnissa tilastollisesti merkittävää riippuvuutta. Kysymyksen 8.6 

kohdalla havaittiin riippuvuus väittämän ja vastaajan sukupuolen välillä (p=0,028). Molemmista 

sukupuolista selkeä enemmistö piti vaikutuksia negatiivisina, mutta suurempi osa naisista kuin mie-

histä piti vaikutuksia positiivisina. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

   

Tämän osiossa kaikissa muissa osion kohdissa paitsi kohdassa 8.6, havaittiin pieniä (alle 0,4) korre-

laatioita. Muuttujat, jotka korreloivan tämän osion kohtien kanssa on esitetty taulukossa 15. Havai-

tut korrelaatiot ovat saman suuntaiset ristiintaulukoinneissa tehtyjen havaintojen kanssa. 

 

TAULUKKO 15 Osiossa 8 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaatiotaso Kokemus työtehtävästä Organisaation toimiala Sukupuoli Työtehtävä 
8.1  0,170 (p=0,047) -0,247 (p=0,003) 0,288 (p=0,001)  

8.2 0,257 (p=0,003) 0,269 (p=0,002) -0,290 (p=0,001) 0,168 (p=0,047) 0,242 (p=0,004)

8.3    0,200 (p=0,018)  

8.4    -0,210 (p=0,013)  

8.5    0,204 (p=0,016)  

Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       
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Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa ei löydetty tilastollisesti merkittäviä eroja osion koh-

dissa 8.3 ja 8.5. Väittämän 8.1 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskunta-

palveluissa ja erityisesti työnjohdossa toimivat vastaajat katsoivat perusopetuksessa ja päivähoidos-

sa toimivia vastaajia voimakkaammin johtamiseen liittyvän epävarmuuden lisääntyneen. Väittämän 

8.2 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa osoittavat, että yhdyskuntapalveluissa ja erityisesti työnjoh-

dossa toimivat vastaajat katsoivat perusopetuksessa ja päivähoidossa toimivia vastaajia voimak-

kaammin, että johtamisen seurauksia pystytään ennustamaan huonommin kuin aikaisemmin. Ky-

symyksen 8.4 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa osoittavat työnjohdossa toimivien vastaajien ko-

keneen päiväkotien ja koulujen johdossa toimivia vastaajia voimakkaammin, että johtamiseen liit-

tyvä päätöksenteko on hidastunut. Kysymyksen 8.6 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitse-

vät, että yhdyskuntapalveluissa ja erityisesti työnjohdossa toimivat vastaajat kokivat uudistuksen 

vaikutuksen tämä asiakokonaisuuden kannalta muita vastaajia negatiivisemmin. Keskiarvot ja nii-

den erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 

 

6.10 Työn ja hallinnon välinen suhde  
 

Tutkimuksen yhdeksännessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten toimintamallin uudistus 

on vaikuttanut työn ja hallinnon väliseen suhteeseen. Tässä osiossa vastaajia pyydettiin vastaamaan 

kolmeen väittämään ja kolmeen kysymykseen. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 16 

 

TAULUKKO 16 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 9 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
9.1 Uudistuksen jälkeen johtaminen on muuttunut aikaisempaa voi-
makkaammin ainoastaan ylhäältä annettujen käskyjen toteuttamiseksi 40 % 15 % 45 % 
9.2 Uudistuksen seurauksena mahdollisuudet joustavaan johtamiseen 
ovat heikentyneet merkittävästi 36,40 % 20 % 43,60 % 
9.3 Uudistuksen seurauksena hallinnollinen hierarkia on lisääntynyt 
merkittävästi  20,10 % 13,70 % 66,20 % 

Kysymys Vähentynyt En osaa sanoa Lisääntynyt 
9.4 Uudistuksen myötä itsenäinen päätösvalta on 47,90 % 15 % 37,10 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
9.5 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia tämän 
asiakokonaisuuden osalta?  49,60 % 23,40 % 27 % 
 

Ristiintaulukoinneissa havaittiin yhteys väittämän 9.1 ja seuraavien muuttujien välillä: organisaati-

on toimiala (p=0,036), organisaatiotaso (p=0,001) ja työtehtävä (p=0,000). Enemmistö tilaajaor-

ganisaatiossa sekä päiväkodin tai koulunjohtajina toimivista vastaajista koki, että johtaminen ei ole, 

muuttunut aikaisempaa enemmän ylhäältä annettujen käskyjen toteuttamiseksi. Yhdyskuntapalve-
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luissa ja työnjohdossa/ alemmissa työtehtävissä toimivista vastaajista enemmistö katsoi, johtamisen 

muuttuneen ainoastaan ylhäältä annettujen käskyjen toteuttamiseksi. Väittämän 9.2 kohdalla havait-

tiin riippuvuus seuraaviin muuttujiin: sukupuoli (p=0,031), organisaation toimiala (p=0,040), orga-

nisaatiotaso (p=0,000) ja työtehtävä (p=0,000). Enemmistö yhdyskuntapalveluissa sekä työnjohdos-

sa ja alemmissa työtehtävissä toimivista vastaajista koki mahdollisuuksien joustavaan johtamiseen 

heikentyneen. Enemmistö tilaajaorganisaatiossa sekä päiväkodin tai koulunjohtajina toimivista vas-

taajista koki mahdollisuuksien parantuneen. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liit-

teessä 4. 

 

Väittämän 9.3 ja vastaajan työtehtävän välillä havaittiin riippuvuus (p=0,008). Kaikkien työtehtävi-

en kohdalla selvä enemmistö vastaajista katsoi hallinnollisen byrokratian lisääntyneen. Työnjohdos-

sa ja alemmissa työtehtävissä toimivien kohdalla enemmistön osuus oli muihin verrattuna selkeästi 

suurempi. Kysymyksen 9.4 ja seuraavien muuttujien välillä havaittiin riippuvuus: organisaation 

toimiala (p=0,014), työtehtävä (p=0,003) ja alaisten lukumäärä (p=0,019). Enemmistö tilaajaorgani-

saatiossa sekä päiväkodin tai koulunjohtajina toimivista vastaajista koki itsenäisen päätösvallan 

lisääntyneen. Enemmistö yhdyskuntapalveluissa ja työnjohdossa sekä alemmissa työtehtävissä toi-

mivista vastaajista koki itsenäisen päätösvallan vähentyneen. Kysymyksen 9.5 ja vastaajan suku-

puolen (p=0,050), organisaatiotason (p=0,046), työtehtävän (p=0,005) ja alaisten lukumäärän 

(p=0,029) välillä havaittiin riippuvuus. Kaikilla organisaatiotasoilla ja kaikissa muissa työtehtävissä 

paitsi päiväkodin tai koulunjohtajien kohdalla enemmistö vastaajista koki vaikutukset negatiivisina. 

Päiväkodin ja koulunjohtajien kohdalla mielipide jakautui tasan. Ristiintaulukoinnit on esitetty ko-

konaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Korrelaatioiden tarkastelussa havaittiin tässä aineistossa tilastollisesti merkittävästi nollasta eroavia 

pieniä (alle 0,4) korrelaatioita kaikissa tämän osion kohdissa. Muuttujat, jotka korreloivat tämän 

osion kohtien kanssa on esitetty taulukossa 17. (kts Taulukko 17., s 64) Havaitut korrelaatiot, ovat 

samansuuntaiset ristiintaulukoinneissa tehtyjen havaintojen kanssa. Vastaajan työtehtävä ja vastaa-

jan organisaation toimiala korreloivat jokaisen osion kohdan kanssa tilastollisesti merkitsevästi. 

Havaitut korrelaatiot osoittavat, että tässäkin tutkimuksen osiossa juuri nämä kaksi tausta tekijää 

vaikuttivat keskeisesti vastausten jakautumiseen. Organisaation toimialan korrelaatio oli suutin osi-

on kohdissa 9.1 ja 9.5 ja vastaajan työtehtävä korreloi voimakkaimmin väittämissä 9.1 ja 9.3.    
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TAULUKKO 17 Osiossa 9 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaatiotaso 
Kokemus työtehtä-

västä 
Organisaation 

toimiala Sukupuoli Työtehtävä 

9.1 0,283 (p=0,001) 0,197 (p=0,022) -0,229 (p=0,007)  0,344 (p=0,000) 

9.2   -0,249 (p=0,003) 0,257 (p=0,002) 0,209 (p=0,013) 

9.3  0,197 (p=0,022) -0,188 (p=0,027)  0,310 (p=0.000) 

9.4 -0,173 (p=0,045)  0,285 (p=0,001) -0,172 (p=0,042) -0,221 (p=0,009) 

9.5   0,248 (p=0,004)  -0,207 (p=0,015) 
Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa löydettiin tilastollisesti merkittäviä eroja jokaisessa 

tämän osion kohdassa. Väittämän 9.1 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että alem-

missa hallinnon työtehtävissä ja työnjohdossa toimivat vastaajat katsoivat voimakkaimmin johtami-

sen muuttuneen uudistuksen jälkeen ylhäältä annettujen käskyjen noudattamiseksi. Väittämän 9.2 

kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntapalveluissa ja erityisesti työnjoh-

dossa toimivat vastaajat kokivat voimakkaimmin mahdollisuuksien joustavaan johtamiseen heiken-

tyneen. Keskiarvoissa havaittiin myös merkittävä ero sukupuolten vastausten keskiarvoissa. Havait-

tu 0,6 ero ryhmien keskiarvoissa osoittaa, että naiset olivat selkeämmin sitä meiltä että mahdolli-

suudet joustavaan johtamiseen eivät ole muutoksen seurauksena heikentyneet.  

 

Väittämän 9.3 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että työnjohdossa toimivat vastaajat 

kokivat voimakkaimmin hallinnollisen hierarkian lisääntyneen. Kysymyksen 9.4 kohdalla havaitut 

erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntapalveluissa ja erityisesti työnjohtotehtävissä toimivat 

kokevat voimakkaimmin itsenäisen päätösvallan vähentyneen uudistuksen seurauksena. Kysymyk-

sen 9.5 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntapalveluissa ja erityisesti 

työnjohtotehtävissä toimivat kokivat uudistuksen vaikutuksen tämän asiakokonaisuuden kannalta 

negatiivisimmin. Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty tarkemmin 

liitteessä 5. 

 

6.11 Työnjako  
 

Tutkimuksen kymmenennessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan uudistuksen vaikutusta työn-

jakoon. Tässä osiossa vastaajia pyydettiin vastaamaan kolmeen väittämään ja kolmeen kysymyk-

seen. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 18. (kts Taulukko 18., s 65) 
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TAULUKKO 18 Vastausten jakautuminen tutkimuksen osiossa 10 

Väittämä/ kysymys  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
10.1 Uudistuksen seurauksena työnjako on huomattavasti 
joustavampaa kuin aikaisemmin  60,40 % 20,10 % 19,40 % 
10.2 Uudistuksen seurauksena työnjako toimii huomatta-
vasti paremmin kuin aikaisemmin  54,70 % 23,70 % 21,60 % 
10.3 Uudistuksen jälkeisellä työnjaolla pystytään huomat-
tavasti tehokkaampaan toimintaan kuin aikaisemmin  53,20 % 22,30 % 24,60 % 

Kysymys Huonompana En osaa sanoa Parempana 
10.4 Millaisena pidätte uudistuksen jälkeen syntynyttä 
työnjakoa, jos vertaatte sitä aikaisempaan työnjakoon 52,90 % 23,90 % 23,20 % 

Kysymys Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
10.5 Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia vaikutuk-
sia tämän asiakokonaisuuden osalta?  51,10 % 23 % 25,90 % 
 

Ristiintaulukoinneissa havaittiin väittämän 10.1 ja seuraavien muuttujien välillä riippuvuus: vastaa-

jan sukupuoli (p=0,007), organisaation toimiala (p=0,000) ja vastaajan työtehtävä (p=0.003). 

Enemmistö kaikilla toimialoilla ja työtehtävissä toimivista vastaajista koki, että työnjako ei, ole 

uudistuksen seurauksena muuttunut huomattavasti joustavammaksi. Voimakkaimmin näin ajateltiin 

yhdyskuntapalveluissa ja työnjohdollisissa työtehtävissä. Väittämän 10.2 kohdalla havaittiin tilas-

tollisesti merkittävä riippuvuus seuraavien muuttujien kanssa: vastaajan sukupuoli (p=0,002), orga-

nisaation toimiala (p=0,000) ja työtehtävä (p=0,000). Enemmistö kaikilla toimialoilla ja työtehtävis-

sä paitsi päiväkodin sekä koulun johdossa toimivista vastaajista koki, että uusi työnjako ei toimi 

aikaisempaa huomattavasti paremmin. Päiväkodin tai koulun johdossa toimivien mielipiteet jakau-

tuivat tasan. Päivähoidon ja perusopetuksen toimialueella mielipiteillä oli eroa vain yksi ääni. Ris-

tiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

 

Väittämän 10.3 kohdalla havaittiin tilastollisesti merkittävä riippuvuus seuraavien muuttujien kans-

sa: vastaajan sukupuoli (p=0,012), organisaation toimiala (p=0,023) ja työtehtävä (p=0,005). 

Enemmistö kaikilla toimialoilla ja työtehtävissä paitsi päiväkodin sekä koulun johdossa toimivista 

vastaajista koki, että uudella työnjaolla ei pystytä huomattavasti aikaisempaa tehokkaampaan toi-

mintaan. Kysymyksen 10.4 kohdalla havaittiin tilastollisesti merkittävä riippuvuus seuraavien 

muuttujien kanssa: vastaajan sukupuoli (p=0,010), organisaation toimiala (p=0,011) ja työtehtävä 

(p=0,007). ). Enemmistö kaikilla toimialoilla ja työtehtävissä toimivista vastaajista piti uutta työn-

jakoa vanhaa huonompana. Muita ryhmiä voimakkaimmin tällä kannalla oltiin yhdyskuntapalve-

luissa ja työnjohdollisissa työtehtävissä. Kysymyksen 10.5 kohdalla havaittiin tilastollisesti merkit-

tävä riippuvuus seuraavien muuttujien kanssa: vastaajan sukupuoli (p=0,011), organisaation toimi-
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ala (p=0,004) ja työtehtävä (p=0,007). Enemmistö kaikilla toimialoilla ja työtehtävissä paitsi päivä-

kodin sekä koulun johdossa toimivista vastaajista piti vaikutuksia negatiivisina. Päiväkodin tai kou-

lun johdossa toimivien mielipiteet jakautuivat tasan. Ristiintaulukoinnit on esitetty kokonaisuudes-

saan kaikkien osion kohtien osalta liitteessä 4. 

 

Korrelaatioiden tarkastelussa havaittiin tässä aineistossa tilastollisesti merkittävästi nollasta eroavia 

pieniä (alle 0,4) korrelaatioita kaikissa tämän osion kohdissa. Muuttujat, jotka korreloivat tämän 

osion kohtien kanssa on esitetty taulukossa 19. Havaitut korrelaatiot, ovat samansuuntaiset ristiin-

taulukoinneissa tehtyjen havaintojen kanssa. 

 

TAULUKKO 19 Osiossa 10 havaitut korrelaatiot eri osion kohtien ja muuttujien välillä 

  Organisaation toimiala Sukupuoli Työtehtävä 
10.1 0,331 (p=0,000) -0,266 (p=0,002) -0,209 (p=0,013) 

10.2 0,388 (p=0,000) -0,291 (p=0,001) -0,231 (p=0,006) 

10.3 0,220 (p=0,009) -0,238 (p=0,005) -0,239 (p=0,005) 

10.4 0,234 (p=0,006) -0,258 (p=0,002) -0,255 (p=0,003) 

10.5 0,288 (p=0,001) -0,258 (p=0,002) -0,225 (p=0,009) 

Huom. Korrelaatiot on esitetty syymuuttujaluokittain.       

 

Muuttujien välisten keskiarvojen tarkastelussa löydettiin tilastollisesti merkittäviä eroja jokaisessa 

tämän osion kohdassa. Väittämän 10.1 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdys-

kuntatuotannossa ja erityisesti työnjohdossa toimivat vastaajat katsoivat voimakkaimmin, että uusi 

työnjako ei ole huomattavasti aikaisempaa joustavampi. Väittämän 10.2 kohdalla havaitut erot kes-

kiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntatuotannossa ja erityisesti työnjohdossa toimivat vastaajat 

katsoivat voimakkaimmin, että uusi työnjako ei toimi aikaisempaa huomattavasti paremmin. Väit-

tämän 10.3 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntatuotannossa ja erityi-

sesti työnjohdossa toimivat vastaajat katsoivat voimakkaimmin, että uudella työnjaolla ei pystytä 

huomattavasti aikaisempaa tehokkaampaan toimintaan. Kysymyksen 10.4 kohdalla havaitut erot 

keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntatuotannossa ja erityisesti työnjohdossa toimivat vastaajat 

olivat voimakkaimmin sitä mieltä, että uusi työnjako on sitä edeltänyttä huonompi. Kysymyksen 

10.5 kohdalla havaitut erot keskiarvoissa merkitsevät, että yhdyskuntatuotannossa ja erityisesti 

työnjohdossa toimivat vastaajat pitivät uudistuksen vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden kannalta 

negatiivisina. Keskiarvot ja niiden erot sekä tilastollinen merkittävyys on esitetty tarkemmin liit-

teessä 5. 
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6.12 Vastaajien mielipide toimintamallin uudistuksesta  
 

Mielipiteensä toimintamallin uudistuksesta kertoi 71 vastaajaa eli 50,7 % vastaajista. Vastaajien 

mielipiteissä esille nousee vahvasti työnjako ja sen toimimattomuus. Työnjako on uudistuksen jäl-

keen edelleen epäselvä ja se vaikeuttaa käytännön työskentelyä. Työnjaosta kaivataan nykyistä sel-

keämpää, koska sekava byrokratia koetaan ärsyttävänä ja yksinkertaisten asioidenkin hoitoa hidas-

tavana. Työnjakoon liittyen työnkuvista kaivataan myös nykyistä selkeämpiä, varsinkin vastuun 

määrittelyn osalta. Työnjaon toimimattomuus ja työnkuvien epäselvyys on synnyttänyt jo ongelmia. 

Kuvaavia ovat esimerkiksi seuraavat mielipiteet: ”Asiat ei ole mielestäni vieläkään selkeytynyt kuka 

tekee, missä tekee ja mitä tekee.” ja ”vastuun kantajan roolia ei kukaan ota.” sekä ”Tehtäväkoko-

naisuudet ovat pirstoutuneet ja vastuita ei enää oteta.. .'ei kuulu minulle' on tuttu sanonta. Tärkein-

tä oli tietää.. .kuka tietää.”. Työnjakoon ja sen toimimattomuuteen tai vastuu kysymyksen epäsel-

vyyksiin viitattiin yli 50 % annetuissa mielipiteissä. Työtehtävien ja rajanvetojen tekemisen vaike-

utta kuvaa seuraava mielipide: ”erittäin laaja tehtäväkentän ja rajallisten resurssien takia yksinker-

tainen rajanveto puhtaasti tilaajan tai tuottajan tehtävänä vaatii jatkuvaa säätämistä.”.   

 

Nämä vaikeudut synnyttävät yhdessä tiedonkulkuongelmia, joka tulee esille kaikilla organisaa-

tiotasoilla. Tiedon kulun ongelmallisuutta kuvaavat hyvin seuraavat mielipiteet: ”tiedon kulku kes-

kushallinnosta eteenpäin on ehkä joiltain osin heikentynyt ja mahdollisesti avoimuuskin saattaa olla 

joissain kohdin vaarassa kaventua” ja ”Työntekijät eivät tiedä omia tehtäviään, eikä kukaan osaa 

niistä tarkasti vastata.” sekä ”Joissakin asioissa on vaikea löytää tahoa, joka tietäisi ja osaisi antaa 

neuvoja.”. Mielipiteissä nousee myös selkeästi esille ilmapiirin muuttuminen. Tätä kuvaa hyvin 

seuraava mielipide ”Tietynlainen kasvottomuus vallitsee.”. Mielipiteissä kasvottomuus liitettiin 

usein epätietoisuuteen ja vastuun siirtämiseen joka on saanut ilmapiirin kannalta negatiivia piirteitä. 

Tätä kuvaavat hyvin seuraavat mielipiteet: ”Työ, joka ennen oli itsestään selvyys on nykyään muo-

dossa ei kuulu mulle, ei ole tilausta, kysy joltain muulta.” ja ”Kaupungin sisällä tapahtuva palvelu 

on muutenkin huonontunut, sanotaan herkemmin, ' ettei asia kuulu minulle'.”. 

 

Vastaajien antamissa mielipiteissä nousee myös esille kokemus siitä, että toimintamallin uudistuk-

sen myötä itsenäisen päätösvallan lisääntyminen on ollut näennäistä. Valtaa ei ole todellisuudessa 

siirretty alaspäin kuin suunnitelmissa paperilla. Mielipiteissä nousee esille kokemus siitä, että vaik-

ka suunnitelmiin saisikin joissakin tapauksissa vaikuttaa, lopulta kuitenkin kaikki asiat sanellaan 

ylhäältä. Kuvaavia mielipiteitä ovat: ”Toimintamallin uudistuksessa on ollut sanelun makua.” ja 

”Samoin toiminnallisia suunnitelmia tehdessä valtaa annetaa, mutta kun käytäntöön pitäisi viedä, 



 

 

68

päätökset tulevatkin ylhäältä.”.  Lisäksi palveluiden tuotannossa tilaajan roolia pidetään liian hallit-

sevana ja tuottajalle haluttaisiin enemmän itsenäistä päätösvaltaa. Tilaajan rooliksi haluttaisiin 

yleisten linjojen määritys ja tuottajalle vapaus kehittää itsenäisesti omaa toimintaansa tehtyjen so-

pimusten puitteissa. Päätösvaltaa ja todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia kaivataan kuitenkin 

myös tilaajan, työyksikön ja yksittäisen työntekijänkin tasolla. Tätä kuvaavia mielipiteitä ovat: 

”Esimerkiksi talousarvioneuvottelujen pitäisi muuttua todella neuvotteluiksi. Tilaajan pitäisi saada 

miettiä asioiden tärkeysjärjestystä - ei talousjohdon.” tai ”Tuotannon esimiehiin kohdistuu henkilös-

töpoliittisia paineita, henkilöstöasioihin ei kuitenkaan voi vaikuttaa mitenkään.” sekä ”Yksittäinen 

työntekijä ei ole voinut vaikuttaa millään tavalla ennalta miten toimintaa voisi tehostaa ja järke-

vöittää.”. Mielipiteistä nouseekin esiin huoli siitä, että kokemus oman työn hallittavuudesta on ka-

toamassa, sekä joustavan toiminnan mahdollisuudet heikkenevät tai katoavat.    

 

Mielipiteissä esille nousee keskeisenä teemana kokemus byrokratian lisääntymisestä. Lisääntyneen 

byrokratian nähdään vaikuttavan kahdella tavalla. Ensinnäkin uudistuksen katsotaan synnyttäneen 

kaksinkertaisen organisaation ja toiseksi byrokratiaan liittyvän paperityön koetaan lisääntyneen 

merkittävästi. Lisääntyneen byrokratian ja siihen liittyvän paperityön koetaan haittaavan työskente-

lyä ja myös hidastavan sitä välillä jopa merkittävästi. Kuvaavia mielipiteitä tämän asiakokonaisuu-

den osalta ovat: ”Uudet johtosäännöt antaisivat mahdollisuuden dynaamisempaan johtamiseen, 

mutta rakenteellinen byrokratia estää vanhakantaisuudellaan kaiken joustavan ja nopean toimin-

nan.” ja ”Vielä on vallalla melkoisen vanhakantainen 'virastomeininki' erityisesti sisäistä tilaajaa 

kohtaan.” sekä ”Työnjakokysymykset eri yksiköiden välillä sekä lisääntynyt byrokratia on suurim-

pia ongelmia - aikaa kuluu tehtävissä, joissa toiminnan piti tehostua.”. Vastaajien mielipiteissä 

lisääntyneeseen byrokratiaan liittyy myös ajatus toimintojen päällekkäisyydestä ja saman työn te-

kemisestä useaan kertaan.  

 

Mielipiteistä voimakkaasti esille nouseva teema on uudistuksen seurauksena kasvanut työmäärä ja 

liian pienet henkilöstöresurssit. Liian suuri työmäärä nähdään ongelman niin tilaaja kuin tuottajaor-

ganisaatioissakin sekä kaikilla organisaatiotasoilla. Kuvaavia kommentteja ovat: ”Tilaajaa ei saisi 

kasvattaa, mutta tehtävät pitäisi hoitaa.” sekä ”Täällä missä se työ todella tehdään ei ole henkilös-

töä toteuttamaan edes vaadittuja peruspalveluja.” ja ”Tuntuu siltä, että liian paljon työntekijöitä on 

siirretty muualle ja tehtävät ovat jääneet jäljelle jääneiden harteille.”. Työmäärän lisääntyminen ja 

liian pienet henkilöstöresurssit ovat synnyttäneet työskentelyyn voimakkaita paineita, jotka näkyvät 

työntekijöiden väsymisenä. Kuvaavia kommentteja ovat: ”Yksittäinen työntekijä ei tunnu minkään 

arvoiselta: ylityötä on jatkuvasti, mutta se ei liikuta ketään, vain lähellä olevat ihmiset näkevät.” ja 
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”Henkilöstö on ”väsynyt” pitkään muutosprosessiin ja epävarmuuteen, seurauksena stressi ja lop-

puun palaminen.”. Mielipiteissä työskentelyolosuhteet nähdään sellaisiksi, että työntekijöitä on al-

kanut siirtyä pois organisaation palveluksesta tai näin epäillään alkavan käydä. Kuvaavia komment-

teja ovat: ” Tällä menolla kunnan palveluksessa olevat työntekijät siirtyvät muiden työnantajien 

palvelukseen tai pitkille sairaslomille.” ja ”Tällä hetkellä ammattilaisten pako teknisellä puolella on 

huolestuttava.”. Samanaikaisesti mielipiteissä tuodaan myös esille, että henkilöstön motivointi on 

muutoksen seurauksena vaikeutunut.  

 

Pienempänä asiakokonaisuutena mielipiteissä painottuu se, että kustannusten koetaan paremminkin 

nousseen kuin laskeneen uudistuksen seurauksena. Kuvaavia mielipiteitä ovat: ”Rahaa siirretään 

taskusta toiseen ja tämän pyörittämiseen kuluu rahaa ja resursseja.” sekä ”Kustannukset ovat mie-

lestäni paremminkin nousseet kuin vähentyneet.” ja ”Sisäisiä hintoja korottamalla saadaan aikaan 

”ikiliikkuja”, joka nostaa hinnat pilviin.”. Omana asiakokonaisuutenaan mielipiteissä nousi esiin, 

myös raportoinnin liiallinen lisääntyminen, joka koetaan jopa työtä haittaavana. Kuvaavia kom-

mentteja ovat: ”Arviointia pitää tehdä niin usein, että ei ole edellisestä selvinnyt, kun uutta jo pyy-

detään!” ja ”Negatiivista on jatkuva raportointi ja kysely 'tänään iltapäivään mennessä'.”. Lisäksi 

tietotekniikan sovellutusten ja raportointivälineiden toimimattomuus nousi mielipiteissä esille. Ku-

vaavia kommentteja ovat: ”Raportointivälineiden puuttuminen aihettaa hirveästi päänvaivaa.” ja ” 

Talouden seurannan toimimattomuus johtuu SAP:n heikkouksista eli tietoteknisistä ongelmista.”.  

 

Vastaajien mielipiteissä nousee esille myös se, että uudistus on vasta alussa ja muutosten syntymi-

nen ottaa aikansa. Kuvaavia kommentteja ovat ”Organisaatio on tietysti vielä hioutumassa, hakee 

omia uomiaan…” tai ”Varmasti asiat selkiintyvät ajan mittaan, mutta muutoksen alku on ollut mel-

koista sähellystä.”. Tällä hetkellä ne mielipiteet, joissa kerrotaan toiminnan sujuvan hyvin ja asioi-

den olevan kunnossa ovat vielä vähissä. Positiivisiin kommentteihin liittyy aina viitteitä siihen, että 

päätösvaltaa on siirretty aikaisempaa alemmaksi, itsenäistä päätösvaltaa on lisätty, linjaorganisaa-

tiosta on siirrytty verkostomaiseen toimintaan tai toimintaa on viety vaakatasolle. Lisäksi keskeisinä 

tekijöinä nousee esille työnjaon ja tehtäväkentän selkeys sekä mahdollisuus saada arvostusta omasta 

työstään.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Johtopäätöksiä tehtäessä tutkimuksen tuloksia tulee tarkastella ja arvioida taustalla olevaa taustateo-

riaa vasten. Johtopäätösten tekeminen edellyttää myös saatujen tulosten tarkastelua tutkimukselle 

asetettujen tutkimusongelmien näkökulmasta. Tulosten teoreettinen tarkastelu mahdollistaa saatujen 

tulosten teoretisoinnin. Saatuja tutkimustuloksia tarkastellaan tutkimuksen pääkäsitteitä vasten ja 

tarkastelunäkökulmana on johdon näkökulma. Tulosten tarkasteleminen taustateoriaa vasten luo 

pohjan tutkimuskysymyksiin vastaamiselle. Tarkastelussa tuloksia käsitellään pääkäsitteiden luo-

kissa, jotka ovat toimintaympäristö, johtaminen ja organisaatio. Saatuja tuloksia verrataan myös 

taustateoriaan sekä muihin tutkimustuloksiin.  

 

7.1 Toimintaympäristö  
 

Tutkimustulosten tarkastelussa toimintaympäristön kohdalla keskitytään tarkastelemaan teoreettisen 

uuden ja vanhan toimintatavan välistä jännitettä. Tarkastelun lähtökohtana on taustateoriassa käsi-

telty näkemys uudesta ja vanhasta toimintaympäristöstä. Tutkimuksen osiot kaksi ja kolme liittyvät 

keskeisesti tähän asiakokonaisuuteen. Osiosta kaksi saadut tulokset osoittavat, että toimintaympäris-

tössä tapahtuvien muutosten ennustaminen sekä hallitseminen ovat vaikeutuneet ja muutoksiin täy-

tyy reagoida nykyään aikaisempaa nopeammin. Toimintaympäristön muutosten seurausten arvioi-

minen on myös vaikeampaa kuin aikaisemmin. Tutkimustuloksista voidaan tehdä se päätelmä, että 

toimintaympäristö on muuttunut vanhasta uuden tyyppiseksi.  

 

Tehty päätelmä voidaan perustella kappaleessa kolme esitettyjen, vanhan ja uuden toimintaympäris-

tön eroilla. Vanhalle monopolimaiselle toimintaympäristölle on tunnusomaista sen paikallaan pysy-

vyys ja yksinkertaisuus. Uusi toimintaympäristö on taas luonteeltaan jatkuvasti muuttuja ja moni-

mutkainen kokonaisuus. Uudessa toimintaympäristössä muutokset tapahtuvat vanhaa toimintaym-

päristöä nopeammin. Johdonnäkökulmasta tarkasteltuna tämä muutos näkyy niin, että toimintaym-

päristön muutosten seuraaminen ja ennustaminen on vaikeampaa. Uusi toimintaympäristö onkin 

luonteeltaan hallitsemattomampi kuin vanha toimintaympäristö.  

 

Tutkimuksen osiosta kaksi tehtyjen johtopäätösten perusteella voidaan päätellä, että toimintaympä-

ristö on muuttunut. Se, miten voimakkaasti toimintaympäristö on muuttunut, voidaan päätellä kol-

mannen osion tuloksista. Tilaajan mielestä liikkumavara palveluiden hinnoittelussa ei ollut pienen-
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tynyt, mutta tuottajaorganisaation mielestä näin oli tapahtunut. Merkittävän suuri osa vastaajista ei 

myöskään osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen eli muutos tässä asiassa ei ole ollut selkeä. Uu-

distuksen seurauksena ei ole jouduttu laskemaan palveluiden hintoja. Millään toimialueella ei koet-

tu, että asiakkaiden tyytymättömyys palveluiden laatuun oli lisääntyneen. Kyky vastata palveluiden 

kysyntään ei myöskään ole muutoksen seurauksena merkittävästi laskenut. Enemmistö vastaajista ei 

katsonut palveluiden laadun laskeneen uudistuksen seurauksena. Alimmilla organisaatiotasoilla ja 

alimmissa työtehtävissä toimivista enemmistö vastaajista katsoi kuitenkin, että laatu olisi laskenut. 

Toimialueista ainoastaan yhdyskuntatuotannossa muutoksen vaikutukset koettiin negatiivisiksi.  

 

Uudessa toimintaympäristössä esiintyy kilpailuelementti, joka vanhasta toimintaympäristössä puu-

tuu. Uudessa toimintaympäristössä on tunnusomaista kilpaileminen resursseista markkinatilantees-

sa, jossa resurssit joudutaan hankkimaan itse. Uusi toimintaympäristö edellyttää aggressiivisia toi-

menpiteitä, jotta resurssien kilpailuttamisesta selvitään voittajana. Vanhassa toimintaympäristössä ei 

kilpailua resursseista tässä mielessä esiinny, vaan organisaation asema on turvattu ja monopolimai-

nen, jolloin passiivinen toiminta on mahdollista. Johdon näkökulmasta tarkasteltuna kilpailu ja 

markkinatilanteessa toimiminen johtaa hinnoittelun liikkumavaran pienenemiseen ja hintojen las-

kemiseen. Monopolimaisessa tilanteessa muutos suuntautuu organisaation sisälle ilman, että se saa 

aikaan suuria ulospäin suuntautuvia muutoksia. Muuttuvassa ympäristössä, jossa toimijoiden välillä 

on aitoa kilpailua ja markkinatilanne on hallitseva palveluiden, laadussa ja kysyntään vastaamisessa 

tapahtuu väistämättä muutoksia. Tilanteessa, jossa asiakkaalla on vapaus valita hankkimansa palve-

lu, esiintyy aina enemmän tyytymättömyyttä palvelun laatuun kuin tilanteessa. jossa palvelutuotanto 

on monopolisoitu.  

 

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että resursseista ei ole syntynyt todellista kilpailua, eikä resurssien 

hankkiminen edellytä aggressiivista toimintaa. Voidaan myös esittää, että tilaaja-tuottajamalliin 

siirtymisen myötä toimintaympäristö ei ole muuttunut täysin uudenlaiseksi, vaan se on säilyttänyt 

osan monopolimaisista rakenteistaan. Tulokset kuitenkin antavat viitteitä siitä, että yhdyskuntapal-

veluiden osalla toimintaympäristön muutos on ollut suurempi, kuin perusopetuksen ja päivähoidon 

alueella. Tulokset voidaan tulkita myös niin, että yhdyskuntapalveluiden kohdalla monopolimaisiin 

rakenteisiin kohdistuu enemmän muutospaineita. Toimintaympäristön muutoksen ollessa suurempi, 

myös sen johtamiseen kohdistuvien vaikutusten voidaan olettaa olevan suuremmat.  
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7.2 Johtaminen  
 

Tutkimuksen osiot neljä, viisi, kuusi ja seitsemän liittyvät keskeisesti johtamisen pääkäsitteeseen. 

Vanhaan toimintaympäristöön verrattuna uusi toimintaympäristö edellyttää enemmän yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä. Johdon näkökulmasta tämä näkyy niin, että yhteistyövalmiuksia joudutaan pa-

rantamaan. Uudessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten nopeus edellyttää yhteistyön 

muuttumista aktiivisemmaksi ja vuorovaikutuksen tasavertaisemmaksi. Tutkimustulokset osoitta-

vat, että yhdyskuntapalveluissa ei yhteistyön palveluiden tuottajan ja niitä tilaavan organisaation 

välillä koeta olevan merkittävästi aikaisempaa aktiivisempaa. Muilla toimialueilla enemmistö vas-

taajista näki yhteistyön aikaisempaa aktiivisempana.  

 

Tilaajan roolin nähtiin kaikilla toimialueilla muuttuneen aikaisempaa hallitsevammaksi. Johdon 

näkökulmasta tämä näkyy niin, että yhteistyössä nähdään paljon kehitettävää, vaikka sen aktiivisuus 

ei ole lisääntynyt. Yhteistyönluonne ja sisältö ovat tällöin muuttuneet vaikeammaksi ja monimut-

kaisemmaksi. Muutoksen seurauksena on syntynyt tilanne, jossa yhteistyö on aikaisempaa vaike-

ampaa, mutta sen edellytyksiä ei ole saatu aikaisempaan verrattuna parannettua. Nämä vaikutukset 

painottuvat yhdyskuntapalveluihin, jossa toimintaympäristön muutoskin on ollut voimakkaampi.  

 

Uudessa toimintaympäristössä painotetaan toiminnan tehokkuutta.  Uudessa toimintaympäristössä 

painottuukin henkilöstön johtaminen tehokkuuden lisäämisenä, kun vanhassa toimintaympäristössä 

tehokkuutta on lisätty asioiden johtamisen kautta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaati-

on sisäisessä yhteistyössä henkilöstön johtamiseen koetaan kohdistuvan voimakkaita tehostamis-

paineita. Johdon näkökulmasta henkilöstön suorituspaineet ovat myös kasvaneet, koska tehostami-

sella halutaan parempaa tulosta vanhoilla henkilöstöresursseilla. Tehostamisvaatimukset johtavat 

työyksiköiden välisen yhteistyön lisääntymiseen, mutta samanaikaisesti mahdollisuudet tukea hen-

kilöstön motivaatiota heikkenevät. Uudessa toimintaympäristössä painottuu henkilöstön henkisten 

resurssien merkitys, jolloin henkilöstön motivoinnilla on keskeinen merkitys tehokkuuden paranta-

misessa. Tulokset kuitenkin osoittavat motivointimahdollisuuksien heikentyneen. Johtopäätöksenä 

voidaan esittää, että muutoksen seurauksena organisaation sisäistä yhteistyötä leimaavat tehosta-

misvaatimukset, jotka välittyvät johdosta työntekijöihin. Tämä näkyy siinä, että johtotehtävissä 

toimivat henkilöt eivät koe henkilöstön osaamisen kehittämistä tuettavan aikaisempaa vähemmän, 

mutta henkilöstö kokee näin tapahtuneen.  
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Uudessa toimintaympäristössä johtamiselta edellytetään kilpailun myötä tehokkaampaa ja taloudel-

lisempaa toimintaa. Vanhassa toimintaympäristössä tarvetta tähän ei ollut, koska resurssien saami-

nen oli turvattua. Johdon näkökulmasta tämä näkyy niin, että toiminnan taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamisen merkitystä painotetaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnan johtamiseen 

kohdistetaan aikaisempaa enemmän voimakkaita tehostamisvaatimuksia. Samanaikaisesti toimin-

nan taloudellista merkitystä korostetaan aikaisempaa enemmän ja toiminnan johtamiseen kohdiste-

taan voimakkaita paineita toiminnan taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi. Toiminnan talou-

dellinen merkitys on korostunut niin paljon, että enemmistö vastaajista kaikilla toimialueilla katsoi 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen muodostuneen toiminnan päätehtäväksi. 

 

Johdon valitsema ohjausjärjestelmä viestii työntekijöille organisaation arvomaailmaa ja perusolet-

tamuksia, joiden perusteella organisaation uskotaan toimivan parhaalla mahdollisella tavalla. Tilan-

teessa, jossa ohjausjärjestelmän koetaan suosivan talousnäkökulmaa, myös ohjausta tukevien järjes-

telmien koetaan edistävän tämän näkökulman etua. Tämänkaltaisessa tilanteessa ohjausjärjestelmäl-

tä kuitenkin toivotaan laajempaa otetta, jossa huomioidaan henkilöstö ja prosessi sekä laatu laa-

jemmin. Ongelmia syntyy siitä, että talous on universaali ilmiö, mutta muut ovat yksikkö ja organi-

saatiokohtaisia prosesseja, joissa tulisi huomioida yksilölliset erot. (Pitkänen 2006, 122-123.) Tä-

män tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset Pitkäsen tutkimuksen havaintojen kanssa.  

 

Taloudellisen tehokkuuden paraneminen ei välttämättä tarkoita toiminnan laadun automaattista pa-

ranemista vaan, taloudellisten tavoitteiden painottaminen voi johtaa myös laadun laskemiseen. Tu-

lokset osoittavat, että tilaajan ja tuottajan johtotehtävissä ja päiväkodin johdossa toimivat henkilöt 

katsoivat palveluiden laadun parantuneen sekä että osaamista ei ole jouduttu keskittämään aikai-

sempaa kapeammalle alueelle. Työnjohdossa ja alemmissa työtehtävissä toimivat katsoivat palve-

luiden laadun laskeneen sekä osaamisen keskittyneen kapeammalle alueelle. Johtopäätöksenä voi-

daan esittää, että johtamista ohjaavissa arvoissa on tapahtunut muutos ja taloudellisesta tehokkuu-

desta on muodostunut toimintaa ohjaava arvo. Yhdyskuntapalveluissa, jossa toimintaympäristön 

muutos on ollut voimakkaampi, tulee myös voimakkaammin esiin se, että ohjaus on muuttunut yk-

sipuolisemmaksi. Tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että johtamisen muutos on kesken, eikä se ole 

muuttunut vielä uuden toimintaympäristön vaatimuksia vastaavaksi. Tehtyä päätelmää tukee Pitkä-

sen tutkimustulos siitä, että muutosjohtamisen puutteet aiheutuvat strategisten valintojen kesken-

eräisyydestä ja arvojen puutteesta, jolloin ohjaus muuttuu yksipuoliseksi talouden tekniseksi ohjaa-

miseksi, joka heijastaa organisaation arvomaailmaa (Pitkänen 2006, 85).  
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Johtopäätös korostaa alemman ja keskijohdon merkitystä ja roolia muutoksen toteuttajana, koska 

sen toiminta vaikuttaa keskeisesti alemmissa työtehtävissä toimivien henkilöiden kokemuksiin 

muutoksen vaikutuksista. Alemman ja keskijohdon esimiesten rooli on keskeinen, jos muutoksia 

syntyy myös organisaation alemmilla tasoilla. Jos alemmalle ja keskijohdolle on annettu riittävästi 

itsenäisyyttä, ne voivat synnyttää muutosta riippumatta siitä, mitä muualla organisaatiossa tapahtuu. 

Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos niille annetaan riittävästi itsenäisyyttä. Keskijohdon joutu-

essa tilanteeseen, jossa se ei onnistu keksimään tapaa iskostaa henkilöstön mieliin tietoisuutta muu-

tosten välttämättömyydestä ja samalla ylempi johto ei harrasta riittävää ihmisten johtamista, voivat 

keskijohdossa toimivat kokea paremmaksi siirtyä toisen työnantajan palvelukseen. (Kotter 1996, 

41-42.) Vastaajien antamat mielipiteet antavat merkkejä näin tapahtuneen yhdyskuntapalveluissa, 

jossa toimintaympäristön muutos on myös ollut voimakkaampi.  

 

Taloudellisten arvojen korostuessa toiminnan laadun kehittämistä korostetaan myös, mutta toimin-

nan kehittämiseen annetut resurssit eivät taloudellisten paineiden takia lisäänny. Tutkimustulokset 

osoittavat, että toiminnan laadullinen kehittämistä on korostettu huomattavasti aikaisempaa enem-

män. Henkilöstöltä edellytetään myös aikaisempaa enemmän jatkuvaa uuden oppimista. Yhdyskun-

tapalveluissa henkilöstöä ei kuitenkaan oteta aikaisempaa enempää mukaan palveluiden kehittämi-

seen, mutta päivähoidossa näin taas tapahtuu. Samanaikaisesti toiminnan kehittämiseen annettujen 

resurssien koetaan pienentyneen. Toiminnan kehittämisen edellytysten koetaankin muutoksen seu-

rauksena heikentyneen. Korkeat odotukset ja paineet sekä niukat resurssit ovat synnyttäneet tilan-

teen, jossa toiminnan kehittämisen mahdollisuudet ovat heikentyneet.  

 

Johtopäätöksenä voidaankin esittää, että yhdyskuntapalveluissa toiminnan ydinosaamista on joudut-

tu keskittämään, jotta toiminnan laatu on pystytty pitämään tehostamispaineista huolimatta ennal-

laan. Vanhan toimintaympäristön keinoin tehokkuutta ja taloudellisempaa toimintaa haetaan toimin-

taa ja osaamista keskittämällä. Johdon näkökulmasta tämä näkyy niin, että henkilöstöä ei oteta ai-

kaisempaa enempää mukaan toiminnan kehittämiseen, vaikka siltä edellytetäänkin aikaisempaa 

enemmän uuden oppimista. Uudessa toimintaympäristössä on keskeistä henkilöstöstä lähtevä toi-

minnan kehittäminen eli resurssiperusteinen johtaminen. Johtamisen muuttumisesta uuden tyyppi-

seksi ei tässä mielessä ole siis nähtävissä merkkejä. Pitkäsen tutkimuksessa nousee esiin se, että 

muutoksen onnistumiseksi keskeistä on aktiivinen yhteistyö eri tahojen välillä. Vallitseva organi-

saatiokulttuuri vaikuttaa keskeisesti kaikkeen organisaation toimintaan niin henkilöstön ja resurssi-

en hallintaan kuin toiminnan kehittämiseenkin. (Pitkänen 2006,  203.)  
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Tutkimustulokset myös nostavat alemman ja keskijohdon toiminnan merkitystä muutoksen onnis-

tumiseksi, koska henkilöstöön suunnataan aikaisempaa suurempia vaatimuksia niukemmilla resurs-

seilla. Päätelmää tukee tutkimustulos siitä, että alemman ja keskijohdon toiminnan edellytetään ole-

van avointa ja johdonmukaista sekä siinä on oltava nähtävissä jatkuvuus. Jos jatkuvuuden koetaan 

katoavan, syntyy epäselvyys siitä, mihin kehitys johtaa ja tämä synnyttää epävarmuutta toiminnan 

jatkuvuudesta. Toimintaympäristön muuttuessa johdon keskeisenä tehtävä on luoda jatkuvuudelle 

edellytykset. (Pitkänen 2006, 109.) Muutosprosessin hallinta eri kulttuurien keskellä edellyttää ku-

rinalaista ja mahdollistavaa johtamista, joka on kuitenkin samalla myös osallistuvaa (Pitkänen 2006, 

204).  

 

Tutkimustulokset osoittavat että alemmilla organisaatiotasoilla ja työtehtävissä muutoksen vaiku-

tukset johtamiseen koetaan kaikkein negatiivisimmin. Vaikutukset koetaan myös sitä negatiivisem-

min mitä suurempi muutos toimintaympäristössä on tapahtunut. Negatiiviset kokemukset vaikutta-

vat myös muutosta kohtaan tunnetun luottamuksen laskuun. Tämä lisää paineita alemman ja keksi-

johdon toiminnalle, koska luottamus johtoa kohtaan on tärkeää, sillä epäluottamus saa pitämään 

johdon puheita pelkkänä sanahelinänä, jolloin epävirallisten viestintäkanavien vaikutus korostuu. 

Epäluottamus johtoa kohtaan korostuu Pitkäsen tutkimuksen mukaan erityisesti silloin, kun vallitsee 

epäselvyyttä organisaation omistajan roolista. (Pitkänen 2006, 130.) Epäselvyys nousi esille myös 

tämän tutkimuksen vastaajien mielipiteissä. Viestintä on keskeinen osa muutoksen onnistumista, 

koska nekään henkilöt, jotka ovat tyytymättömiä vanhaan tilanteeseen, eivät sitoudu muutokseen, 

jos eivät usko muutoksen hyötyihin ja sen mahdollisuuteen (Kotter 1996, 7-8). Viestintäongelmat 

nousivat myös esiin vastaajien antamissa sanallisissa vastauksissa.  

 

Johtamisessa havaittiin siis piirteitä muutoksessa ja sen vaikutuksista. Toimintaympäristön muutos 

pakottaa johtamisen muuttumaan tai toimintaympäristön ja johtamisen välinen ristiriita synnyttää 

negatiivisia vaikutuksia. Vanhassa monopolimaisessa toimintaympäristössä johdon näkökulmasta 

organisaation rakenteet ja siinä ilmenevät johtamisen piirteet ovat vaikeasti muuttuvia. Tästä syystä 

negatiivisten vaikutustenkin tulisi olla siitä näkökulmasta selkeimmin havaittavissa, jos uudessa 

toimintaympäristössä toimitaan vanha toimintaympäristössä toteutetulla johtamisella.  
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7.2 Organisaatio 
 

Organisaatio vaikuttaa keskeisesti, johtamiseen jonka keskeisenä tehtävä on sopeuttaa organisaatio 

toimintaympäristön muutokseen. Vanhalle toimintaympäristölle tunnusomaista ovat ylhäältä johde-

tut byrokraattiset organisaatiot, jotka ovat organisaatiorakenteeltaan kankeita ja joissa hallinnollinen 

hierarkia korostuu. Uudessa toimintaympäristössä ei tämän tyyppisillä organisaatioilla ole toiminta-

edellytyksiä, kun organisaatiota täytyy pystyä joustavasti muuttamaan toimintaympäristön muuttu-

neita edellytyksiä vastaavaksi. Vanhan järjestelmän tiukkoihin sektoreihin jaettu raskas hallinto ei 

kykene tehokkaaseen toimintaan uudessa toimintaympäristössä. Toimiminen uudessa toimintaym-

päristössä vanhan toimintaympäristön organisaatiolla johtaa työnjaon tehottomuuteen. Tämän tut-

kimuksen tulokset osoittavat päätöksenteon hidastuneen ja hallinnollisen byrokratian lisääntyneen 

aikaisemmasta.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että päätöksiä tehdään vaillinaisen tiedon perusteella aikaisempaa 

huomattavasti enemmän ja tämä on johtanut johtamiseen liittyvän epävarmuuden lisääntymiseen. 

Huomioitavaa on, että yhdyskuntapalveluissa enemmistön mielestä päätöksenteon seurauksia pysty-

tään ennustamaan nykyään huomattavasti huonommin kuin aikaisemmin. Johtopäätöksenä voidaan 

esittää, että toimintaympäristön voimakkaampi muuttuminen voimistaa myös epävarmuutta johta-

misessa. Tämä tukee näkemystä siitä että yhdyskuntapalveluissa toimintaympäristö on muuttunut 

voimakkaammin kuin päivähoidossa. Tulokset siis tukevat johtopäätöstä siitä, että johtamisessa ei 

ole tapahtunut toimintaympäristön edellyttämää muutosta.  

 

Osittain tähän varmasti liittyy käynnissä oleva muutos, joka ei ole vielä tässä vaiheessa valmis. Joh-

tamisen muuttumattomuuteen vaikuttaa keskeisesti kuitenkin myös vanha organisaatiokulttuuri, 

joka ylläpitää vanhoja tapoja. Tulokset viittaavat siis siihen, että uudessa tilanteessa johtajuutta ei 

ole saatu uudistettua riittävästi organisaation ulkopuolelta, vaan enemmänkin siihen jo kuuluneet 

henkilöt on siirretty uusiin tehtäviin. Pitkänen toteaa tutkimuksessaan, että jos uusi johtajuus ei tule 

organisaation ulkopuolelta, ei mikään muutu tai muutos kestää liian vähän aikaa. Syynä tähän näh-

dään se, että vanhat organisaatiossa toimivat henkilöt ylläpitävät ja ajavat vanhan johtamisen kult-

tuuria ja näin vastustavat muutosta. (Pitkänen 2006, 100.)  

 

Vanhassa toimintaympäristössä toimintaa kehitettiin hallinnollista byrokratiaa kehittämällä ja haet-

tiin tehokkuutta hallinnollista ohjausta voimistamalla ja hierarkiaa lisäämällä. Uusi toimintaympä-

ristö edellyttää hierarkian purkamista ja toiminnan ohjautumista vaakatasossa eri sektorirajat ylittä-
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en. Tällä tavoin synnytetään organisaatio, jonka hallinto on kevyt ja joka pystyy nopeastikin sopeu-

tumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Uudessa toimintaympäristössä toimiminen vanhalla tavalla 

näkyy tutkimustuloksissa hallinnollisen hierarkian voimistumisena ja itsenäisen päätösvallan vähen-

tymisenä sekä johtamisen muuttumisena ylhäältä annettujen käskyjen noudattamiseksi. 

 

Vanhassa ympäristössä toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen pyritään pääsemään viemällä 

päätöksentekoa linjaorganisaatiossa ylöspäin ja johdon näkökulmasta tämä näkyy toiminnan muut-

tumisena ylhäältä annettujen käskyjen toteuttamiseksi. Uudenmallisessa toimintaympäristössä toi-

mivalle organisaatiolle on tunnusomaista joustava ja mukautuva johtaminen ja sen toimintamahdol-

lisuuksien korostaminen. Tutkimustulokset osoittavat, että nyt on tapahtunut päinvastoin ja jousta-

van johtamisen mahdollisuudet ovat yhdyskuntapalveluissa jopa kaventuneet entisestään. Tämä 

viittaa siihen, että uudessa toimintaympäristössä toimitaan vanhan toimintaympäristön tavalla. On 

kuitenkin todettava, että käsitykset vaikutuksista vaihtelivat toimialoittain ja päivähoidon toimialu-

eella kokemukset olivat positiivisempia kuin yhdyskuntapalveluissa, jossa toimintaympäristön muu-

tos on kuitenkin tulosten mukaan ollut suurempi.    

 

Tutkimuksessa nousi esiin, että muutosta tukevat järjestelmät koetaan vieraiksi sekä luotuun hierar-

kiaan kohdistuu epävarmuutta. Nämä viittaavat ongelmiin valtuuttamisessa, jossa vanhassa toimin-

taympäristössä ei ollut ongelmia. Uudessa toimintaympäristössä valtuuttamiseenkin kohdistuu 

enemmän vaatimuksia. Pitkäsen mukaan muutoksen myötä valtuuttamisessa voi esiintyä ongelmia, 

jotka johtuvat esimiesten halusta pönkittää omaa uutta asemaansa. Uudet viralliset rakenteet voivat 

estää yhteistyötä tai esimiesten vallankäyttö voi olla muutosta hidastavaa. Henkilöt, jotka ovat ai-

kaisemmin kokeneet itsensä taitaviksi omassa työssään, voivat uudessa tilanteessa tuntea itsensä 

taitamattomiksi ja muutosta tukevat järjestelmät voidaan kokea vieraiksi.(Pitkänen 2006, 97-99.)    

 

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että muutoksen seurauksena on syntynyt tilanne, jossa hallinnolli-

nen byrokratia ja siihen liittyvä hierarkia ovat voimistaneet hallinnollista kontrollia päätöksenteos-

sa. Itsenäisen päätösvallan kaventuessa mahdollisuudet joustaviin johtamisratkaisuihin ovat kaven-

tuneet, kun johtamiselle leimalliseksi on tullut ylhäältä annettujen käskyjen noudattaminen. Hie-

rarkkisen kontrollin ja byrokratian voimistunut vaikutus on näkynyt raportoinnin ja toiminnan val-

vonnan lisääntymisenä, joka nousi esiin vastaajien mielipiteissä. Näkemystä tukevat myös Pitkäsen 

tutkimustulokset, joiden mukaan asioiden johtamisen vaje ilmenee toiminnan mittaamisen kapeute-

na, jolloin talousohjaus ja toiminnan hierarkkisuus korostuvat. Asioiden johtamisen vaje voi näkyä 

myös nimitysasioissa ja niiden läpinäkyvyyden puuttumisena. (Pitkänen 2006, 91.)  
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Tehokas toimiminen uudessa toimintaympäristössä edellyttää työnjakoa, joka on merkittävästi jous-

tavampi kuin vanhassa toimintaympäristössä toteutettu työnjako. Tämä johtuu siitä, että työnjako on 

johdon keskeinen työväline sopeuttaa organisaatio toimintaympäristössä tapahtuneeseen muutok-

seen. Työnjaon ollessa byrokraattinen ja hallinnollista hierarkiaa sisältävä ei sitä pystytä sopeutta-

maan riittävän nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tästä seuraa se, että organisaation omaamia resurs-

seja ei pystytä saamaan toimimaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla, vaan johdon näkökulmasta 

uusi työnjako näyttäytyy vanhaa työnjakoa tehottomampana. Tutkimuksen tulosten mukaan muu-

toksen jälkeen on syntynyt työnjako, jolla ei ole pystytty aikaisempaa työnjakoa tehokkaampaan 

toimintaan, eikä sen myöskään koeta olevan aikaisempaa työnjakoa joustavampi. Muutoksen jälkei-

sen työnjaon ei koeta toimineen aikaisempaa työnjakoa paremmin, vaan sitä pidetään muutosta 

edeltänyttä työnjakoa huonompana. Muutoksen vaikutuksia pidetäänkin näistä syistä johtuen nega-

tiivisina.  

 

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että muutoksen jälkeisellä työnjaolla ei ole pystytty tehostamaan 

toimintaa, vaikka paineet juuri tehokkuuden parantamiseen ovat suuret. Samanaikaisesti työnjakoa 

ei ole pystytty muuttamaan aikaisempaa joustavammaksi, vaan hallinnollinen byrokratia ja hierarkia 

ovat päinvastoin lisääntyneet. Nämä tulokset viittaavat siihen, että johtaminen ei ole uudistunut uu-

den toimintaympäristön vaatimuksia vastaavaksi. Organisaation pysyminen vanhan toimintaympä-

ristön mukaisena selittää myös, miksi johtamiseen kohdistuu niin paljon paineita, vaikka toimin-

taympäristössä ei ole siirrytty täysimääräisesti uuteen avoimeen markkina ja kilpailutilanteeseen. 

Aikaisemmassa toimintaympäristössä saavutettu menestys, alhaiset suorituspaineet, ulkopuolisten 

sidosryhmien antaman palautteen vähäisyys yms. tekijät ovat tekijöitä, jotka lisäävät tyytyväisyyttä 

vallitsevaan tilanteeseen. Tämä synnyttää tilanteen, jossa vallitsevan tilanteen ongelmia ei nähdä tai 

niitä vähätellään. Tällöin henkilöstö ei ole ensinnäkään valmis sitoutumaan muutokseen riittävästi ja 

toiseksi se ei koe muutosta tarpeelliseksi. Muutoksen positiivisia vaikutuksia ei tällöin nähdä, vaan 

se mielletään helposti negatiivisten vaikutusten kautta. (Kotter 1996, 5.)  

 

Johtopäätökset kuvaavat sitä, että toimintaympäristön muutos ei ole ollut niin voimakas, että johta-

minen olisi vielä muuttunut riittävästi. Yksi syy siihen, että toimintaympäristön muutos ei ole johta-

nut johtamisen muuttumiseen on, ettei toimintaympäristön muutoksella ole saatu synnytettyä riittä-

vän voimakasta painetta organisaatiokulttuurin muuttamiseen. Uudistuksen jälkeenkin toimintaym-

päristö on perusluonteeltaan passiivinen ja monopolimainen, jossa resursseista ei tarvitse kilpailla. 

Samanaikaisesti siitä on muodostunut vanhaan verrattuna monimutkaisempi ja johdon näkökulmas-

ta vaikeampi hallita. Tämä muodostaa uudistuksen onnistumisen kanalta merkittävän riskin, koska 
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tilanteessa, jossa uudistushankkeen myötä syntyneet uudet toimintamallit ovat ristiriidassa olemassa 

olevan organisaatiokulttuurin kanssa, on aina olemassa vaara, että aikaansaadut tulokset eivät säily 

pitkään. Vuosienkin työn tulokset voivat mitätöityä, koska uudet toimintatavat eivät juurru osaksi 

organisaatiokulttuuria. (Kotter 1996, 130.)   

 

Tutkimuksessa tarkasteltujen toimialojen erot antava vaikutteita siitä, että siellä missä uuden johta-

misen piirteet ovat päässeet esille, niin muutoksen vaikutukset koetaan myös positiivisemmin ja 

muutokseen on sitouduttu voimakkaammin. Perusopetuksen ja päivähoidon positiivisemmat tulok-

set eivät suoraan tarkoita, että johtaminen olisi siellä parempaa kuin yhdyskuntapalveluissa. Positii-

visemman tuloksen taustalla on nähtävissä se, että yhdyskuntapalveluissa toimintaympäristön muu-

tos on ollut suurempi, jolloin myös vanha ja uuden välinen ristiriita on ollut voimakkaampi. Mitä 

pienempi toimintaympäristön muutos on, sitä vähemmän johtamisen täytyy sopeutua tai sitä pa-

remmin vanhan johtamisen tavoilla pystytään toimimaan. Tulosten mukaan, mitä alemmaksi orga-

nisaatiotasoilla ja työtehtävissä edetään, sitä negatiivisemmin vaikutukset koetaan ja tämä viittaa 

siihen, että muutoksen vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin alempaan ja keskijohtoon.   

 

7.4 Johtopäätökset tutkimuksen päätehtävän osalta  
 

Tutkimuksen päätehtävä oli selvittää, miten johtaminen julkisissa organisaatioissa muuttuu, kun sen 

toimintaympäristö muuttuu. Tutkimuksen päätehtävän tarkastelunäkökulmaksi valittiin johdon nä-

kökulma. Vastaus tutkimuksen päätehtävään esitetäänkin tästä syystä johdon näkökulmasta. Orga-

nisaation, työntekijöiden tai toimintamallin muutosprosessin näkökulmasta tarkasteltuna tutkimus-

tulosten perusteella saatu vastaus tutkimuksen päätehtävään, voisi olla sisällöllisesti hyvinkin erilai-

nen.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen synnyttää julkisille organisaati-

oille uudenlaisen toimintaympäristön. Tutkimustulokset osoittavat myös, että uuden toimintaympä-

ristön syntymisestä ei seuraa kuitenkaan suoraan johtamisen muuttumista. Toimintaa voidaan to-

teuttaa uudessa toimintaympäristössä vanhan toimintaympäristön tavoilla. Ulkoapäin tarkasteltuna 

toimintatavat, työn organisointi ja konkreettinen työskentely voi näyttää uusilta, vaikka toiminnan 

taustalla vaikuttaisivat yhä vanhan toimintaympäristön tavat. Tässä tutkimuksessa tämä näkyy siinä, 

että kokemukset organisaation johtamisen osalta eivät osoita muutosta vanhaa vaan pikemminkin 

vanhan toimintaympäristön rakenteiden vahvistumista.  
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Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat myös sen, että toimintaympäristön muuttuminen synnyttää 

paineita siirtyä uuden toimintaympäristön mukaiseen johtamiseen. Tähän ohjaa selkeästi johtamisen 

rooli toimintaympäristön ja organisaation kokonaisuuksien yhteen sovittajana. Johdon näkökulmas-

ta tämä tarkoittaa myös, että johtaminen on jatkuvassa puristuksessa toimintaympäristön ja organi-

saation rakenteiden välissä. Tutkimustulokset osoittavat, että johtamisen muutokseen julkisissa or-

ganisaatiossa toimintaympäristön muuttuessa vaikuttaa keskeisesti organisaation kyky seurata joh-

tamisen muutosta. Organisaation kyvyttömyys uudistua johtaa tilanteeseen, jossa kokemukset muut-

tuvat negatiivisiksi, koska organisaatio estää uuden toimintaympäristön edellyttämän johtamisen 

kehittymisen ja tästä syntyy negatiivisia vaikutuksia organisaation toimintaan. Tällöin syntyy tilan-

ne, jossa organisaatio ei kykene toimimaan toimintaympäristössään parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Tutkimustulokset nostivat myös esiin sen, että julkisen organisaation toimintaympäristön muuttu-

minen, joka toteutetaan hallinnollisena päätöksenä, ei ole luonnollinen toimintaympäristön muutos. 

Hallinnollinen päätös on luonnollista muutosta rajumpi ja nopeampi, jolloin organisaation on mah-

dotonta siihen sopeutua niin nopeasti kuin olisi tarpeen. Toimintaympäristön muuttuessa näin nope-

asti vaikutukset kohdistuvat juuri johtamiseen, joka joutuu nopeasti muuttuneen toimintaympäristön 

ja hitaasti muuttuvan sekä muutosta vastustavan organisaation sekä sen rakenteiden väliin. Koke-

mukset tuntuvat kaikilla organisaatiotasoilla sekä kaikissa tehtävissä, mutta rajuimmin ne koetaan 

siellä missä organisaation toiminta ja toimintaympäristö konkreettisesti kohtaavat. Tutkimustulosten 

mukaan juuri organisaation alimmilla tasoilla vaikutukset koetaan negatiivisimmin.  

 

Toimintaympäristön muuttuessa uudenlaiseksi muutoksen vaikutukset koetaan rajuimmin alimmilla 

organisaatiotasoilla. Näillä tasoilla syntyy tarve uudenlaiselle johtamiselle, joka muuttaa myös itse 

organisaatiota niin, että toimintaa pystytään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tar-

koittaa, että muutos johtamisesta tapahtuu alhaalta ylöspäin sekä vaakatasossa verkostoituen. Van-

han toimintaympäristön ehdoilla toimiessa johtamista pyritään muuttamaan ylhäältä alaspäin linja-

organisaatiossa. Tällöin muutokset tapahtuvat hitaasti alimmalla organisaatiotasolla eivätkä muu-

tokset välttämättä vastaa siellä olevia tarpeita. Syntyy tilanne, jossa vanhassa toimintaympäristössä 

toiminut johtajuus säilyy uudessa toimintaympäristössä ja organisaation toiminnasta tulee siitä seu-

raavien ongelmien takia tehottomampaa.  

 

Oleellista on kuitenkin muistaa, että johtamisen muuttuminen toimintaympäristön muuttuessa ei 

tapahdu hetkessä. Tampereen kaupungin organisaatiossakin tämä muutos on vielä käynnissä. Se, 

millaiseksi johtaminen Tampereen kaupungin organisaatiossa lopulta muodostuu, selviää vasta ajan 
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kuluessa. Tämän tutkimuksen tulokset eivät myöskään ota kantaa siihen, ovatko uudistuksen todel-

liset vaikutukset hyviä tai huonoja. Tämä tutkimus kuvaa muutoksessa toimineiden ihmisten koke-

muksia ja sitä millaiseen tulkintaa johtamisen muutoksesta nämä kokemukset johtavat. Toiminta-

mallin uudistuksen toimivuuden ja vaikutusten mittaaminen taloudellisilla tai tehokkuusmittareilla 

mittaavat täysin eri asiaa. Yhtä tärkeää on myös tunnistaa se, etteivät taloutta tai tehokkuutta mit-

taavat mittarit kuvasta toimintaa toteuttavan henkilöstön kokemusta siitä, miten näillä mittareilla 

mitatut tulokset on saavutettu.  
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8. LOPUKSI 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että julkisten organisaatioiden toimintaympäristö on muuttumassa. 

Syyt tähän ovat monimutkaisemmat kuin ainoastaan uuden julkisjohtamisen yleistyminen, koska 

itse uusi julkisjohtaminen on vain osa toimintaympäristön muutosta. Suurimmat muutospaineet 

Suomessa aiheutuvat väestörakenteen muuttumisesta, suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä ja 

alueellisen yhteiskuntarakenteen muuttumisesta. Yhteiskunta, joka luo julkisten toimijoiden toimin-

taympäristön on muuttunut. Julkisenhallinnon ja sen organisaatioiden on muututtava. Tätä kehitystä 

ei voida kieltää ja siksi onkin tärkeää tarkastella miten toimintaympäristön muutos organisaatioihin 

vaikuttaa. Toimintaympäristö asettaa organisaatioille toiminnan ehdot ja ne voivat ainoastaan so-

peutua niihin, eivät muuttaa toimintaympäristöään.   

 

Vanhassa toimintaympäristössä ja vahvassa monopoliasemassa olleet organisaatiot joutuvat nyt 

muuttumaan ja näissä muutoksissa onnistuminen riippuu erityisesti organisaatioiden johdosta. Or-

ganisaatiorakenne yhdistää organisaation toimintaympäristöön, mutta vain organisaation johto pys-

tyy muuttamaan sitä. Monopolien poistuessa ja tilalle tulevan kilpailun asettamat haasteet ja vaike-

asti hallittava toimintaympäristö, asettavat johdolle myös uudenlaisia haasteita. Uuden toimintaym-

päristön myötä organisaatiomuoto voi myös muuttua eli johto joutuu johtamaan täysin erimallista 

organisaatiota kuin ennen. Kokonaisuuden kannalta organisaation johdon kyky muuttaa ja kehittää 

organisaatiota on ratkaiseva, koska siitä riippuu pystyykö organisaatio toimimaan uudessa toimin-

taympäristössä tehokkaasti.  

 

Uudessa toimintaympäristössä organisaation resursseja tulee pystyä hyödyntämään tehokkaasti ja 

erilaisilla menetelmillä kuin vanhassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristön muutos vaikuttaa 

siis keskeisesti organisaation johtoon kaikilla sen tasoilla ja tästä syystä organisaatioympäristön 

muutoksen pitäisi näkyä keskeisesti heidän toiminnassaan. Toimintaympäristön muutosprosessin 

ollessa yhä käynnissä tulee organisaation johdolla olla visio tulevaisuudesta, jonka mukaisesti he 

organisaatiota kehittävät.  Organisaation johtaminen on uudessa toimintaympäristössä jatkuvaa so-

peutumista organisaatiosta tulevan ohjausvaikutuksen ja toimintaympäristöstä tulevan ohjausvaiku-

tuksen välillä. Keskeiseksi kysymykseksi nousee se, muuttuuko organisaatio ja sen johdon toiminta-

tavat toimintaympäristön muuttuessa vai yritetäänkö toimintaa jatkaa vanhalla toimintatavalla ja 

vanhalla organisaatiorakenteella. 
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Julkisten organisaatioiden muutoksen myötä tilaaja-tuottajamallin käyttäminen on myös yleisty-

mässä. Julkisten organisaatioiden kohdalla nämä muutokset vanhasta toimintaympäristöstä uuteen 

voivat aiheuttaa muutosvaiheessa voimakkaita vaikutuksia organisaation toimintaan. Vaikka toi-

mintaympäristön muutoksen vaikutukset näkyvätkin nopeasti tarkasteltuna organisaatiorakenteiden 

ja ohjausjärjestelmien muutoksena, ei se suoraan tarkoita todellisen muutoksen tapahtuneen. Vasta 

kun uudistus on muuttanut julkisten organisaatioiden toimintatapoja, johtamista ja organisaatiokult-

tuuria uuden toimintaympäristön edellyttämäksi, voidaan puhua todellisesta muutoksesta.  

 

Julkisten organisaatioiden toimintaympäristön muuttuessa suuresti, kuten esimerkiksi organisaation 

siirtyessä tilaaja-tuottajamalliin, tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa muutoksen johtamiseenkin. 

Lähestymistapa, joka perustuu taloudellisten ja tehokkuusvaikutusten mittaamiseen ei enää tässä 

tilanteessa ole riittävä. Syynä tähän on se, että vasta johtamisen muuttuessa uudenlaiseksi, pystytään 

muutokselle asetetut tavoitteet saavuttamaan. Tavoitteet saavutetaan nimittäin vasta silloin, kun 

organisaatio kykenee toimimaan uudessa toimintaympäristössä tehokkaimmalla mahdollisella taval-

la. 

 

Muutoksen hallitseminen ja läpi vieminen edellyttääkin, että muutosta johtavilla henkilöillä on 

mahdollisuus tarkastella kaikkia organisaatiotasoja ja samalla hahmottaa niitä vaikutuksia sekä ko-

kemuksia joita muutosta toteuttavat henkilöt kokevat. Vaaditaan johtamisen muutoksen moniulot-

teista tarkastelua, sekä sen tiedostamista miten muutos näkyy ja etenee eri organisaatiotasoilla. Näin 

toimimalla tehdään mahdolliseksi se, että toiminnan vapautta voidaan antaa sinne missä sitä kaiva-

taan ja ohjeistusta lisätä siellä missä sille koetaan tarvetta. Tiivistetysti ilmaistuna kysymys on siitä, 

että tarvitaan kykyä nähdä käynnissä olevan muutoksen taakse. 

 

Tämä tutkimus on osoittanut, että eri organisaatiotasot läpäisevää tutkimusta pystytään tekemään. 

Tutkimus osoitti myös, että sen avulla voidaan saada käsitystä siitä, miten johtaminen on muuttu-

massa käynnissä olevan muutoksen taustalla. Tutkittavan ilmiön kannalta tutkimusta tulisikin jatkaa 

ja tutkimusmenetelmää kehittää niin, että keräämällä seuranta-aineistoa pystyttäisiin havainnoimaan 

johtamisen muuttuminen vanhasta johtamisesta uuden toimintaympäristön edellyttämäksi johtami-

seksi.   
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LIITTEET 
 

LIITE 1: Saatekirje  
 
Kysely Tampereen kaupungin toimintamallin uudistamisen vaikutuksista 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten Tampereen toimintamallin uudistus on vaikuttanut teidän työhönne.  

 

Tämä kysely toteutetaan osana Tampereen kaupungin toteuttamaa toimintamallin uudistuksen läpiviennin arviointia. 

Kyselyn ideana on se, että kertoisitte jokaisen väitteen kohdalla oman henkilökohtaisen mielipiteenne. 

 

Kaikki antamanne tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tallennetaan Tampereen yliopiston 

tietokoneelle ja ainoastaan tutkija pääsee tarkastelemaan niitä. Tutkimustulokset myös raportoidaan siten, että niistä ei 

voi millään tavoin tunnistaa tai päätellä yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä. 

 

Vastauksenne on todella tärkeä tulosten luotettavuuden ja edustavuuden kannalta. Kyselyn täyttäminen kestää vain noin 

15 minuuttia. 

 
Vastausaikaa on 30.5.2007 asti. 
 
Vastaamaan pääsette tämän linkin kautta: https://elomake.uta.fi/lomakkeet/2102/lomake.html 
 
Lisätietoja kyselystä saat: 
Teemu Kiiveri 
  
Riitta Juusenaho 
Tutkimus ja arviointipäällikkö 
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LIITE 2: Kyselylomake  
 
Kysely Tampereen kaupungin toimintamallin uudistamisen vaikutuksesta 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten Tampereen toimintamallin uudistus on vaikuttanut teidän työhönne.  
 
Tämä kysely toteutetaan osana Tampereen kaupungin toteuttamaa toimintamallin uudistuksen läpiviennin arviointia. 
Kyselyn ideana on se, että kertoisitte jokaisen väitteen kohdalla oman henkilökohtaisen mielipiteenne. 
 
Kaikki antamanne tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimustulokset myös raportoidaan siten, että 
niistä ei voi millään tavoin tunnistaa tai päätellä yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä. 
 
Vastauksenne on todella tärkeä tulosten luotettavuuden ja edustavuuden kannalta. Kyselyn täyttäminen kestää vain noin 
15 minuuttia. 
 
Lisätietoja kyselystä saat: 
Teemu Kiiveri  tai Riitta Juusenaho Tutkimus ja arviointipäällikkö 
 
I. TAUSTAKYSYMYKSET  
  
 
1. Sukupuoleni on --Valitse--

 
2. Olen syntynyt vuonna 

 
3. Koulutukseni taso on --Valitse--

 
4. Työskentelen organisaatiossa, jonka toimi-
ala on 

--Valitse--
 

5. Olen työskennellyt nykyisen työnantajani 
palveluksessa vuosina ilmaistuna seuraavan 
ajan  
6. Työskentelen organisaatiossani --Valitse--

 
7. Ammattini on 

 
8. Työtehtäväni on 

 
9. Minulla on nykyisestä työtehtävästäni vuo-
sina ilmaistuna seuraava työkokemus  
10. Minulla on alaisenani seuraava määrä 
henkilöitä  
  
 
II UUDISTUKSEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖN JA OMAN TYÖN VÄLISEEN SUHTEE-
SEEN  
  
 

Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla.  

 
 

Täysin eri 
mieltä 

 
Jokseenkin eri 

mieltä 

 
En osaa 
sanoa 

 
Jokseenkin 

samaa mieltä 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Ympäristön työhön aiheuttamien muutosten 
ennustaminen on huomattavasti vaikeampaa 
kuin aikaisemmin      
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2. Ympäristön työhön aiheuttamien muutosten 
hallinta on merkittävästi vaikeampaa kuin 
aikaisemmin      

3. Ympäristön työhön aiheuttamiin muutoksiin 
tarvitsee reagoida huomattavasti nopeammin 
kuin aikaisemmin      

4. Ympäristön muutosten seurausten arviointi 
on nykyään merkittävästi vaikeampaa kuin 
aikaisemmin      

 
5. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

  
III UUDISTUKSEN VAIKUTUS TUOTETTUIHIN PALVELUIHIN  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Liikkumavara palveluiden hinnoittelussa 
on merkittävästi pienentynyt      

2. Palveluiden hintoja on jouduttu laske-
maan huomattavasti      

3. Asiakkaiden tyytymättömyys palveluiden 
laatuun on lisääntynyt huomattavasti      

4. Uudistuksen seurausten myötä palvelui-
den laatu on laskenut merkittävästi      

5. Palveluiden kysyntään pystytään vastaa-
maan merkittävästi huonommin kuin aikai-
semmin      

 
6. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

 
IV UUDISTUKSEN VAIKUTUS YHTEISTYÖHÖN ORGANISAATION ULKOPUOLIS-
TEN TOIMIJOIDEN KANSSA  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin 
eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Uudistuksen seurauksena on syntynyt tarve 
kehittää yhteistyövalmiuksia merkittävästi ai-
kaisempaa paremmiksi      

2. Yhteistyö palveluiden tilaajan ja tuottajan 
välillä on merkittävästi aktiivisempaa kuin ai-
kaisemmin      

3. Uudistuksen seurauksena tilaajan rooli yhteis-
työssä on merkittävästi hallitsevampi kuin aikai-
semmin      

4. Palveluita kehitetään huomattavasti enemmän 
yhteistyössä niiden tilaajan kuin niiden käyttäji-
en kanssa      
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5. Kuinka paljon tilaajan ja tuottajan välises-
sä vuorovaikutuksessa on kehitettävää? 

--Valitse--
 

6. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

  
V UUDISTUKSEN VAIKUTUS HENKILÖSTÖN JOHTAMISEEN JA ORGANISAATION 
SISÄISEEN YHTEISTYÖHÖN  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Henkilöstön johtamiseen kohdistuu merkit-
tävästi voimakkaampia tehostamispaineita 
kuin aikaisemmin      

2. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan 
merkittävästi vähemmän kuin aikaisemmin      

3. Henkilöstöllä on huomattavasti enemmän 
suorituspaineita kuin aikaisemmin       

4. Uudistuksen myötä mahdollisuudet tukea 
henkilöstön motivaatiota ovat: 

--Valitse--
 

5. Uudistuksen myötä yhteistyö työyksiköiden 
välillä on: 

--Valitse--
 

6. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

  
 
VI UUDISTUKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN JOHTAMISEEN  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin 
eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Toimintaan kohdistetaan huomattavasti voi-
makkaampia tehokkuusvaatimuksia kuin aikai-
semmin      

2. Osaaminen on jouduttu keskittämään huo-
mattavasti kapeammalle alueelle kuin aikai-
semmin      

3. Toiminnan taloudellista merkitystä painote-
taan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin      

4. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta on 
muodostunut toiminnan päätehtävä      

5. Paine taloudellisen tehokkuuden parantami-
seen on kasvanut merkittävästi suuremmaksi 
kuin aikaisemmin      

 
6. Uudistuksen myötä palveluiden laatu on: --Valitse--

 
7. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
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VII UUDISTUKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN KEHITTÄMISEN JOHTAMISEEN  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Henkilöstö otetaan huomattavasti enemmän 
mukaan palveluiden kehittämiseen kuin aikai-
semmin      

2. Henkilöstöltä edellytetään huomattavasti 
enemmän jatkuvaa uuden oppimista kuin 
aikaisemmin      

3. Uudistuksen jälkeen toiminnan laadun 
kehittämistä on korostettu huomattavasti 
aikaisempaa enemmän      

 
4. Uudistuksen myötä toiminnan kehittämi-
seen annetut resurssit ovat: 

--Valitse--
 

5. Uudistuksen myötä toiminnan kehittämisen 
edellytykset ovat: 

--Valitse--
 

6. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

 
 

VIII UUDISTUKSEN VAIKUTUS JOHTAMISEEN YLEISELLÄ TASOLLA  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin 
eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Uudistuksen seurauksena johtamiseen liittyvä 
epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi      

2. Johtamisen seurauksia pystytään ennusta-
maan huomattavasti huonommin kuin aikai-
semmin      

3. Uudistuksen seurauksena päätöksiä täytyy 
tehdä vaillinaisen tiedon perusteella huomatta-
vasti enemmän kuin aikaisemmin      

 
4. Johtamiseen liittyvä päätöksenteko on uu-
distuksen myötä: 

--Valitse--
 

5. Uudistuksen myötä johtamiseen liittyvä 
byrokratia on: 

--Valitse--
 

6. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
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IX UUDISTUKSEN VAIKUTUS OMAN TYÖN JA HALLINNON VÄLISEEN SUHTEE-
SEEN  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin 
eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Uudistuksen jälkeen johtaminen on muuttunut 
aikaisempaa voimakkaammin ainoastaan ylhäältä 
annettujen käskyjen toteuttamiseksi      

2. Uudistuksen seurauksena mahdollisuudet jous-
tavaan johtamiseen ovat heikentyneet merkittä-
västi      

3. Uudistuksen seurauksena hallinnollinen hie-
rarkia on lisääntynyt merkittävästi       

4. Uudistuksen myötä itsenäinen päätösvalta 
on: 

--Valitse--
 

5. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

 
 

X UUDISTUKSEN VAIKUTUS TYÖNJAKOON  
Arvioikaa oman kokemuksenne perusteella, onko uudistus vaikuttanut väitetyllä tavalla 

 Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. Uudistuksen seurauksena työnjako on huo-
mattavasti joustavampaa kuin aikaisemmin      

2. Uudistuksen seurauksena työnjako toimii 
huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin      

3. Uudistuksen jälkeisellä työnjaolla pystytään 
huomattavasti tehokkaampaan toimintaan 
kuin aikaisemmin      

 
4. Millaisena pidätte uudistuksen jälkeen 
syntynyttä työnjakoa, jos vertaatte sitä aikai-
sempaan työnjakoon 

--Valitse--
 

5. Millaisina pidätte uudistuksen aiheuttamia 
vaikutuksia tämän asiakokonaisuuden osalta?

--Valitse--
 

  
XI MIELIPITEESI TAMPEREEN TOIMINTAMALLIN UUDISTUKSESTA  
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa mielipiteenne Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuk-

sesta ja sen vaikutuksesta työhönne 
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LIITE 3: Taustamuuttujat  
 
Sukupuoli  f % 
Nainen 77 55 
Mies 63 45 
Ikä f % 
Alle 40v 16 12,3 
40 - 44v 20 15,4 
45 - 49v 18 13,8 
50 - 54v 34 26,2 
55 - 59v 29 22,3 
Yli 60v 13 10,0 
Koulutus  f % 
Yliopisto ylempi korkeakoulututkinto 42 30,2 
Alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulutut-
kinto 31 22,3 
Opistoasteen tutkinto 45 32,4 
Ammattikoulu tai muu tutkinto 21 15,1 
Organisaation toimiala f % 
Yhdyskuntatuotanto 55 39,3 
Päivähoito ja perusopetus 66 47,1 
Tilaajaryhmä 19 13,6 
Organisaatiotaso f % 
Ylemmissä hallintotehtävissä 22 16,3 
Keskitason hallintotehtävissä 35 25,9 
Alemmissa hallintotehtävissä 18 13,3 
Työnjohdollisissa tehtävissä 33 24,4 
Muu 27 20,0 
Työtehtävä f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 40 28,6 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 34 24,3 
Työn johtaminen 20 14,3 
Muut työtehtävät 46 32,9 
Palvelusaika Tampereen kaupungilla f % 
1 - 9v 34 24,5 
10 -19v 25 18,0 
20 - 29v 47 33,8 
30 - 41v 33 23,7 
Työkokemus nykyisestä työtehtävästä f % 
0 - 9v 65 46,4 
10 - 19v 33 23,6 
20v - 29v 27 19,3 
30v - 37v 11 7,9 
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LIITE 4: Ristiintaulukoinnit 
 
Osio 2 
2.4 p=0,009  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 13 23,6 13 23,6 29 52,7 
Alempi hallinto tai työnjohto 13 27,7 1 2,1 33 70,2 
Muu 2 7,7 4 15,4 20 76,9 
Yhteensä 28 21,9 18 14,1 82 64,1 
2.4 p=0,019  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 11 28,2 10 25,6 18 46,2 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 9 27,3 4 12,1 20 60,6 
Työn johtaminen 5 27,8 0  13 72,2 
Muut työtehtävät 3 7,1 6 14,3 33 78,6 
Yhteensä 28 21,2 20 15,2 84 63,6 
Osio 3  
3.1 p=0,016 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 19 35,2 14 25,9 21 38,9 
Päivähoito ja perusopetus 14 21,2 35 53,0 17 25,8 
Tilaajaryhmä 9 47,4 6 31,6 4 21,1 
Yhteensä 42 30,2 55 39,6 42 30,2 
3.1 p=0,048 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 24 42,1 16 28,1 17 29,8 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 15 29,4 21 41,2 15 29,4 
Muu 3 11,5 15 57,7 8 30,8 
Yhteensä 42 31,3 52 38,8 40 29,9 
3.1p=0,001 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 23 29,9 40 51,9 14 18,2 
Mies 19 30,6 15 24,2 28 45,2 
Yhteensä 42 30,2 55 39,6 42 30,2 
3.1 p=0,009 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 19 47,5 10 25,0 11 27,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 7 20,6 17 50,0 10 29,4 
Työn johtaminen 9 47,4 4 21,1 6 31,6 
Muut työtehtävät 7 15,2 24 52,2 15 32,6 
Yhteensä 42 30,2 55 39,6 42 30,2 
 3.3 p=0,003 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 41 53,2 21 27,3 15 19,5 
Mies 22 35,5 11 17,7 29 46,8 
Yhteensä 63 45,3 32 23,0 44 31,7 
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3.3 p=0,007 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 24 60,0 6 15,0 10 25,0 
Päiväkodin johtaminen 15 75,0 4 20,0 1 5,0 
Koulun johtaminen 4 28,6 3 21,4 7 50,0 
Muut työtehtävät 18 32,7 15 27,3 22 40,0 
Yhteensä 61 47,3 28 21,7 40 31,0 
3.4 p=0,017 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 34 59,6 9 15,8 14 24,6 
Alempi hallinto tai työnjohto 30 58,8 5 9,8 16 31,4 
Muu 6 23,1 7 26,9 13 50,0 
Yhteensä 70 52,2 21 15,7 43 32,1 
3.4 p=0,002 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 28 70,0 3 7,5 9 22,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 17 50,0 6 17,6 11 32,4 
Työn johtaminen 14 73,7 1 5,3 4 21,1 
Muut työtehtävät 13 28,3 13 28,3 20 43,5 
Yhteensä 72 51,8 23 16,5 44 31,7 
3.5 p=0,032 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 23 60,5 6 15,8 9 23,7 
Päiväkodin johtaminen 12 60,0 1 5,0 7 35,0 
Koulun johtaminen 2 16,7 5 41,7 5 41,7 
Muut työtehtävät 19 35,8 14 26,4 20 37,7 
Yhteensä 56 45,5 26 21,1 41 33,3 
3.6 p=0,001 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 8 21,6 9 24,3 20 54,1 
Päiväkodin johtaminen 1 5,6 3 16,7 14 77,8 
Koulun johtaminen 6 50,0 3 25,0 3 25,0 
Muut työtehtävät 26 49,1 14 26,4 13 24,5 
Yhteensä 41 34,2 29 24,2 50 41,7 
Osio 4 
4.2 p=0,015 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 27 49,1 12 21,8 16 29,1 
Päivähoito ja perusopetus 20 31,3 28 43,8 16 25,0 
Tilaajaryhmä 8 42,1 2 10,5 9 47,4 
Yhteensä 55 39,9 42 30,4 41 29,7 
4.2 p=0,021 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Kokemus työtehtävästä f % f % f % 
0 - 4v 11 31,4 10 28,6 14 40,0 
5v - 10v 19 47,5 8 20,0 13 32,5 
11v - 20v 8 27,6 16 55,2 5 17,2 
21v - 37v 16 51,6 6 19,4 9 29,0 
Yhteensä 54 40,0 40 29,6 41 30,4 
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4.2 p=0,040 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 16 28,6 17 30,4 23 41,1 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 26 51,0 13 25,5 12 23,5 
Muu 12 44,4 11 40,7 4 14,8 
Yhteensä 54 40,3 41 30,6 39 29,1 
4.3 p=0,014 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 9 16,4 5 9,1 41 74,5 
Päivähoito ja perusopetus 14 21,5 21 32,3 30 46,2 
Tilaajaryhmä 4 21,1 3 15,8 12 63,2 
Yhteensä 27 19,4 29 20,9 83 59,7 
4.5 p=0,009 Vähän En osaa sanoa Paljon 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 6 7,9 18 23,7 52 68,4 
Mies 6 9,7 3 4,8 53 85,5 
Yhteensä 12 8,7 21 15,2 105 76,1 
4.6 p=0,004 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 30 57,7 11 21,2 11 21,2 
Päivähoito ja perusopetus 19 29,7 22 34,4 23 35,9 
Tilaajaryhmä 5 26,3 3 15,8 11 57,9 
Yhteensä 54 40,0 36 26,7 45 33,3 
4.6 p=0,031 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 23 30,3 23 30,3 30 39,5 
Mies 31 52,5 13 22,0 15 25,4 
Yhteensä 54 40,0 36 26,7 45 33,3 
4.6 p=0,001 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 12 30,8 5 12,8 22 56,4 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 13 39,4 7 21,2 13 39,4 
Työn johtaminen 11 57,9 5 26,3 3 15,8 
Muut työtehtävät 18 40,9 19 43,2 7 15,9 
Yhteensä 54 40,0 36 26,7 45 33,3 
Osio 5   
5.1 p=0,049 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Alaisten lukumäärä f % f % f % 
0 -14 alaista 3 5,2 9 15,5 46 79,3 
Yli 14 alaista 7 12,5 2 3,6 47 83,9 
Yhteensä 10 8,8 11 9,6 93 81,6 
5.2 p=0,002 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 35 61,4 15 26,3 7 12,3 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 27 52,9 6 11,8 18 35,3 
Muu 7 25,9 9 33,3 11 40,7 
Yhteensä 69 51,1 30 22,2 36 26,7 
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5.2 p=0,006 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 23 57,5 11 27,5 6 15,0 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 23 67,6 3 8,8 8 23,5 
Työn johtaminen 12 60,0 3 15,0 5 25,0 
Muut työtehtävät 13 28,3 14 30,4 19 41,3 
Yhteensä 71 50,7 31 22,1 38 27,1 
5.4 p=0,025 Heikentyneet En osaa sanoa Parantuneet 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 36 46,8 12 15,6 29 37,7 
Mies 42 66,7 10 15,9 11 17,5 
Yhteensä 78 55,7 22 15,7 40 28,6 
5.4 p=0,006 Heikentyneet En osaa sanoa Parantuneet 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 20 50,0 2 5,0 18 45,0 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 17 50,0 4 11,8 13 38,2 
Työn johtaminen 11 55,0 5 25,0 4 20,0 
Muut työtehtävät 30 65,2 11 23,9 5 10,9 
Yhteensä 78 55,7 22 15,7 40 28,6 
5.5 p=0,003 Vähentyneet En osaa sanoa Lisääntyneet 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 20 26,0 9 11,7 48 62,3 
Mies 29 46,0 13 20,6 21 33,3 
Yhteensä 49 35,0 22 15,7 69 49,3 
5.5 p=0,000 Vähentyneet En osaa sanoa Lisääntyneet 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 30 54,5 9 16,4 16 29,1 
Päivähoito ja perusopetus 11 16,7 11 16,7 44 66,7 
Tilaajaryhmä 8 42,1 2 10,5 9 47,4 
Yhteensä 49 35,0 22 15,7 69 49,3 
5.5 p=0,003 Vähentyneet En osaa sanoa Lisääntyneet 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 15 26,3 9 15,8 33 57,9 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 20 39,2 3 5,9 28 54,9 
Muu 12 44,4 9 33,3 6 22,2 
Yhteensä 47 34,8 21 15,6 67 49,6 
5.5  p=0,000 Vähentyneet En osaa sanoa Lisääntyneet 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 11 27,5 6 15,0 23 57,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 3 8,8 3 8,8 28 82,4 
Työn johtaminen 13 65,0 3 15,0 4 20,0 
Muut työtehtävät 22 47,8 10 21,7 14 30,4 
Yhteensä 49 35,0 22 15,7 69 49,3 
5.6 p=0,001 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 34 45,9 5 6,8 35 47,3 
Mies 34 55,7 15 24,6 12 19,7 
Yhteensä 68 50,4 20 14,8 47 34,8 
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5.6 p=0,011 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 35 63,6 10 18,2 10 18,2 
Päivähoito ja perusopetus 24 38,7 7 11,3 31 50,0 
Tilaajaryhmä 9 50,0 3 16,7 6 33,3 
Yhteensä 68 50,4 20 14,8 47 34,8 
5.6 p=0,001 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 16 41,0 6 15,4 17 43,6 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 11 33,3 2 6,1 20 60,6 
Työn johtaminen 14 70,0 3 15,0 3 15,0 
Muut työtehtävät 27 62,8 9 20,9 7 16,3 
Yhteensä 68 50,4 20 14,8 47 34,8 
Osio 6       
6.2p=0,001 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 31 56,4 6 10,9 18 32,7 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 22 43,1 7 13,7 22 43,1 
Muu 3 11,1 10 37,0 14 51,9 
Yhteensä 56 42,1 23 17,3 54 40,6 
6.2 p=0,014 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 21 53,8 3 7,7 15 38,5 
Päiväkodin johtaminen 13 65,0 1 5,0 6 30,0 
Koulun johtaminen 4 30,8 4 30,8 5 38,5 
Muut työtehtävät 15 26,8 14 25,0 27 48,2 
Yhteensä 53 41,4 22 17,2 53 41,4 
6.4 p=0,013  Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 20 35,7 10 17,9 26 46,4 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 9 17,6 5 9,8 37 72,5 
Muu 2 7,4 4 14,8 21 77,8 
Yhteensä 31 23,1 19 14,2 84 62,7 
6.6 p=0,020 Heikentynyt En osaa sanoa Parantunut 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 10 25,0 13 32,5 17 42,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 13 39,4 10 30,3 10 30,3 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 30 46,2 26 40,0 9 13,8 
Yhteensä 53 38,4 49 35,5 36 26,1 
6.7 p=0,003 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 15 37,5 8 20,0 17 42,5 
Päiväkodin johtaminen 4 21,1 3 15,8 12 63,2 
Koulun johtaminen 9 69,2 2 15,4 2 15,4 
Muut työtehtävät 26 47,3 19 34,5 10 18,2 
Yhteensä 54 42,5 32 25,2 41 32,3 
Osio 7  
7.1 p=0,036 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 33 44,6 7 9,5 34 45,9 
Mies 36 57,1 11 17,5 16 25,4 
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Yhteensä 69 50,4 18 13,1 50 36,5 
7.1 p=0,010 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 36 66,7 6 11,1 12 22,2 
Päivähoito ja perusopetus 23 35,4 9 13,8 33 50,8 
Tilaajaryhmä 10 55,6 3 16,7 5 27,8 
Yhteensä 69 50,4 18 13,1 50 36,5 
7.1 p=0,029 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 29 52,7 9 16,4 17 30,9 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 19 38,0 5 10,0 26 52,0 
Muu 19 70,4 3 11,1 5 18,5 
Yhteensä 67 50,8 17 12,9 48 36,4 
7.1 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 20 52,6 7 18,4 11 28,9 
Päiväkodin johtaminen 0  1 5,3 18 94,7 
Koulun johtaminen 8 57,1 3 21,4 3 21,4 
Muut työtehtävät 35 62,5 6 10,7 15 26,8 
Yhteensä 63 49,6 17 13,4 47 37,0 
7.3 p=0,010 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 20 36,4 12 21,8 23 41,8 
Päivähoito ja perusopetus 7 10,8 15 23,1 43 66,2 
Tilaajaryhmä 4 22,2 2 11,1 12 66,7 
Yhteensä 31 22,5 29 21,0 78 56,5 
7.3 p=0,015 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 8 20,5 4 10,3 27 69,2 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 3 9,1 7 21,2 23 69,7 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 20 30,3 18 27,3 28 42,4 
Yhteensä 31 22,5 29 21,0 78 56,5 
7.4 p=0,021 Pienentyneet En osaa sanoa Kasvaneet 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 33 43,4 24 31,6 19 25,0 
Mies 42 66,7 13 20,6 8 12,7 
Yhteensä 75 54,0 37 26,6 27 19,4 
7.4 p=0,029 Pienentyneet En osaa sanoa Kasvaneet 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 17 43,6 10 25,6 12 30,8 
Päiväkodin johtaminen 8 40,0 5 25,0 7 35,0 
Koulun johtaminen 12 85,7 2 14,3 0  
Muut työtehtävät 33 58,9 16 28,6 7 12,5 
Yhteensä 70 54,3 33 25,6 26 20,2 
7.5 p=0,017 Heikentyneet En osaa sanoa Parantuneet 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 32 42,1 15 19,7 29 38,2 
Mies 40 63,5 12 19,0 11 17,5 
Yhteensä 72 51,8 27 19,4 40 28,8 
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7.5 p=0,001 Heikentyneet En osaa sanoa Parantuneet 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 16 41,0 4 10,3 19 48,7 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 18 52,9 4 11,8 12 35,3 
Työn johtaminen 13 65,0 3 15,0 4 20,0 
Muut työtehtävät 25 54,3 16 34,8 5 10,9 
Yhteensä 72 51,8 27 19,4 40 28,8 
7.6 p=0,042 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 26 34,2 17 22,4 33 43,4 
Mies 34 54,0 13 20,6 16 25,4 
Yhteensä 60 43,2 30 21,6 49 35,3 
7.6 p=0,048 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 32 58,2 9 16,4 14 25,5 
Päivähoito ja perusopetus 22 33,3 18 27,3 26 39,4 
Tilaajaryhmä 6 33,3 3 16,7 9 50,0 
Yhteensä 60 43,2 30 21,6 49 35,3 
7.6 p=0,000 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 13 33,3 5 12,8 21 53,8 
Päiväkodin johtaminen 2 10,0 4 20,0 14 70,0 
Koulun johtaminen 9 64,3 4 28,6 1 7,1 
Muut työtehtävät 31 55,4 14 25,0 11 19,6 
Yhteensä 55 42,6 27 20,9 47 36,4 
Osio 8      
8.1 p=0,004 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 25 32,5 13 16,9 39 50,6 
Mies 7 11,1 8 12,7 48 76,2 
Yhteensä 32 22,9 21 15,0 87 62,1 
8.1 p=0,005 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 5 9,1 6 10,9 44 80,0 
Päivähoito ja perusopetus 22 33,3 13 19,7 31 47,0 
Tilaajaryhmä 5 26,3 2 10,5 12 63,2 
Yhteensä 32 22,9 21 15,0 87 62,1 
8.2 p=0,002 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 7 12,7 13 23,6 35 63,6 
Päivähoito ja perusopetus 24 36,4 22 33,3 20 30,3 
Tilaajaryhmä 8 42,1 3 15,8 8 42,1 
Yhteensä 39 27,9 38 27,1 63 45,0 
8.2 p=0,002 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 16 40,0 7 17,5 17 42,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 16 47,1 9 26,5 9 26,5 
Työnjohtaminen 3 15,0 5 25,0 12 60,0 
Muut työtehtävät 4 8,7 17 37,0 25 54,3 
Yhteensä 39 27,9 38 27,1 63 45,0 
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8.3 p=0,036 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Ikä f % f % f % 
Alle 44v 9 25,7 6 17,1 20 57,1 
45v - 52v 10 27,8 12 33,3 14 38,9 
53v - 56v 6 20,7 2 6,9 21 72,4 
Yli 57v 2 6,9 8 27,6 19 65,5 
Yhteensä 27 20,9 28 21,7 74 57,4 
8.4 p=0,002 Hidastunut En osaa sanoa Nopeutunut 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 20 50,0 13 32,5 7 17,5 
Päiväkodin johtaminen 5 25,0 5 25,0 10 50,0 
Koulun johtaminen 12 85,7 1 7,1 1 7,1 
Muut työtehtävät 35 62,5 14 25,0 7 12,5 
Yhteensä 72 55,4 33 25,4 25 19,2 
8.6 p=0,002 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 43 56,6 11 14,5 22 28,9 
Mies 40 64,5 15 24,2 7 11,3 
Yhteensä 83 60,1 26 18,8 29 21,0 
Osio 9       
9.1 p=0,036 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 14 25,5 11 20,0 30 54,5 
Päivähoito ja perusopetus 30 45,5 9 13,6 27 40,9 
Tilaajaryhmä 12 63,2 1 5,3 6 31,6 
Yhteensä 56 40,0 21 15,0 63 45,0 
9.1 p=0,001 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 33 57,9 6 10,5 18 31,6 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 18 35,3 6 11,8 27 52,9 
Muu 4 14,8 8 29,6 15 55,6 
Yhteensä 55 40,7 20 14,8 60 44,4 
9.1 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 24 60,0 4 10,0 12 30,0 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 19 55,9 5 14,7 10 29,4 
Työnjohtaminen 5 25,0 1 5,0 14 70,0 
Muut työtehtävät 8 17,4 11 23,9 27 58,7 
Yhteensä 56 40,0 21 15,0 63 45,0 
9.2 p=0,031 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 34 44,2 17 22,1 26 33,8 
Mies 17 27,0 11 17,5 35 55,6 
Yhteensä 51 36,4 28 20,0 61 43,6 
9.2 p=0,040 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 12 21,8 12 21,8 31 56,4 
Päivähoito ja perusopetus 29 43,9 14 21,2 23 34,8 
Tilaajaryhmä 10 52,6 2 10,5 7 36,8 
Yhteensä 51 36,4 28 20,0 61 43,6 
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9.2 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 28 49,1 6 10,5 23 40,4 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 19 37,3 7 13,7 25 49,0 
Muu 4 14,8 13 48,1 10 37,0 
Yhteensä 51 37,8 26 19,3 58 43,0 
9.2 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 19 47,5 4 10,0 17 42,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 21 61,8 4 11,8 9 26,5 
Työnjohtaminen 4 20,0 2 10,0 14 70,0 
Muut työtehtävät 7 15,2 18 39,1 21 45,7 
Yhteensä 51 36,4 28 20,0 61 43,6 
9.3 p=0,008 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 13 32,5 7 17,5 20 50,0 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 10 29,4 4 11,8 20 58,8 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 5 7,7 8 12,3 52 80,0 
Yhteensä 28 20,1 19 13,7 92 66,2 
9.4 p=0,014 Vähentynyt En osaa sanoa Lisääntynyt 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 33 60,0 11 20,0 11 20,0 
Päivähoito ja perusopetus 28 42,4 8 12,1 30 45,5 
Tilaajaryhmä 6 31,6 2 10,5 11 57,9 
Yhteensä 67 47,9 21 15,0 52 37,1 
9.4 p=0,003 Vähentynyt En osaa sanoa Lisääntynyt 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 18 45,0 3 7,5 19 47,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 10 29,4 4 11,8 20 58,8 
Työnjohtaminen 13 65,0 3 15,0 4 20,0 
Muut työtehtävät 26 56,5 11 23,9 9 19,6 
Yhteensä 67 47,9 21 15,0 52 37,1 
9.4 p=0,019 Vähentynyt En osaa sanoa Lisääntynyt 
Alaisten lukumäärä f % f % f % 
0 -14 alaista 25 43,1 13 22,4 20 34,5 
Yli 14 alaista 24 42,9 3 5,4 29 51,8 
Yhteensä 49 43,0 16 14,0 49 43,0 
9.5 p=0,050 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 35 45,5 15 19,5 27 35,1 
Mies 33 55,0 17 28,3 10 16,7 
Yhteensä 68 49,6 32 23,4 37 27,0 
9.5 p=0,046 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Vastaajan organisaatiotaso f % f % f % 
Ylempi tai keskitason hallintotehtävät 23 42,6 10 18,5 21 38,9 
Alempi hallintotehtävä tai työnjohto 29 56,9 10 19,6 12 23,5 
Muu 14 51,9 10 37,0 3 11,1 
Yhteensä 66 50,0 30 22,7 36 27,3 

 
 
 
 
 



 

 

104

 
9.5 p=0,005 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 16 43,2 6 16,2 15 40,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 14 41,2 6 17,6 14 41,2 
Työnjohtaminen 14 70,0 3 15,0 3 15,0 
Muut työtehtävät 24 52,2 17 37,0 5 10,9 
Yhteensä 68 49,6 32 23,4 37 27,0 
9.5 p=0,029 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Alaisten lukumäärä f % f % f % 
0 -14 alaista 23 41,1 19 33,9 14 25,0 
Yli 14 alaista 28 50,9 7 12,7 20 36,4 
Yhteensä 51 45,9 26 23,4 34 30,6 
Osio 10       
10.1 p=0,007 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 38 49,4 18 23,4 21 27,3 
Mies 46 74,2 10 16,1 6 9,7 
Yhteensä 84 60,4 28 20,1 27 19,4 
10.1 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 45 83,3 6 11,1 3 5,6 
Päivähoito ja perusopetus 29 43,9 18 27,3 19 28,8 
Tilaajaryhmä 10 52,6 4 21,1 5 26,3 
Yhteensä 84 60,4 28 20,1 27 19,4 
10.1 p=0.003 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 23 57,5 6 15,0 11 27,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 13 38,2 10 29,4 11 32,4 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 48 73,8 12 18,5 5 7,7 
Yhteensä 84 60,4 28 20,1 27 19,4 
10.2 p=0,002 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 33 42,9 20 26,0 24 31,2 
Mies 43 69,4 13 21,0 6 9,7 
Yhteensä 76 54,7 33 23,7 30 21,6 
10.2 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 44 81,5 8 14,8 2 3,7 
Päivähoito ja perusopetus 23 34,8 21 31,8 22 33,3 
Tilaajaryhmä 9 47,4 4 21,1 6 31,6 
Yhteensä 76 54,7 33 23,7 30 21,6 
10.2 p=0,000 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 21 52,5 5 12,5 14 35,0 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 10 29,4 14 41,2 10 29,4 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 45 69,2 14 21,5 6 9,2 
Yhteensä 76 54,7 33 23,7 30 21,6 
10.3 p=0,012 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 34 44,2 17 22,1 26 33,8 
Mies 40 64,5 14 22,6 8 12,9 
Yhteensä 74 53,2 31 22,3 34 24,5 
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10.3 p=0,023 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 37 68,5 11 20,4 6 11,1 
Päivähoito ja perusopetus 27 40,9 16 24,2 23 34,8 
Tilaajaryhmä 10 52,6 4 21,1 5 26,3 
Yhteensä 74 53,2 31 22,3 34 24,5 
10.3 p=0,005 Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 18 45,0 9 22,5 13 32,5 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 12 35,3 8 23,5 14 41,2 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 44 67,7 14 21,5 7 10,8 
Yhteensä 74 53,2 31 22,3 34 24,5 
10.4 p=0,010 Huonompana En osaa sanoa Parempana 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 32 42,1 20 26,3 24 31,6 
Mies 41 66,1 13 21,0 8 12,9 
Yhteensä 73 52,9 33 23,9 32 23,2 
10.4 p=0,011 Huonompana En osaa sanoa Parempana 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 36 66,7 14 25,9 4 7,4 
Päivähoito ja perusopetus 28 43,1 15 23,1 22 33,8 
Tilaajaryhmä 9 47,4 4 21,1 6 31,6 
Yhteensä 73 52,9 33 23,9 32 23,2 
10.4 p=0,007 Huonompana En osaa sanoa Parempana 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 18 45,0 8 20,0 14 35,0 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 13 38,2 9 26,5 12 35,3 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 42 65,6 16 25,0 6 9,4 
Yhteensä 73 52,9 33 23,9 32 23,2 
10.5 p=0,011 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Sukupuoli f % f % f % 
Nainen 30 40,5 18 24,3 26 35,1 
Mies 39 63,9 13 21,3 9 14,8 
Yhteensä 69 51,1 31 23,0 35 25,9 
10.5 p=0,004 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Organisaation toimiala f % f % f % 
Yhdyskuntatuotanto 37 68,5 12 22,2 5 9,3 
Päivähoito ja perusopetus 24 38,7 14 22,6 24 38,7 
Tilaajaryhmä 8 42,1 5 26,3 6 31,6 
Yhteensä 69 51,1 31 23,0 35 25,9 
10.5 p=0,007 Negatiivisina En osaa sanoa Positiivisina 
Työtehtävä f % f % f % 
Tilaajan ja tuottajien johtotehtävät 18 46,2 9 23,1 12 30,8 
Päiväkodin tai koulun johtaminen 11 34,4 6 18,8 15 46,9 
Työnjohtaminen tai muu työtehtävä 40 62,5 16 25,0 8 12,5 
Yhteensä 69 51,1 31 23,0 35 25,9 
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LIITE 5: Keskiarvot 
 

Osio 2 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

2.1 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,26 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 5 - 10v  3,9 0,64 p=0,007 

2.1 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,26 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v  3,9 0,64 p=0,012 

2.2 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 3,34 

Alemmat hallintotehtä-
vät tai työnjohtotehtävät 3,9 0,56 p=0,013 

2.2 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,2 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 5 - 10v  3,98 0,78 p=0,003 

2.2 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,2 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v  3,86 0,66 p=0,021 

2.2 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,2 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 21 - 37v  3,77 0,57 p=0,043 

2.3 
Päiväkodin tai koulun 
johtotehtävät 4,15 Työnjohdon työtehtävät 3,5 0,65 p=0,013 

2.4 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,21 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 5 - 10v  3,78 0,58 p=0,013 

2.4 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,21 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 21 - 37v  3,77 0,57 p=0,021 

2.4 Tilaajaryhmä 3,05 Yhdyskuntapalvelut 3,92 0,88 p=0,004 
2.4 Nainen 3,42 Mies 3,82 0,40 p=0,035 
2.5 Tilaajaryhmä 3,32 Yhdyskuntapalvelut 2,62 0,70 p=0,002 

Osio 3 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero SIg 

3.2 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 2,02 Alin organisaatiotaso 2,73 0,71 p=0,001 

3.2 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävä 1,88 Muut työtehtävät 2,72 0,84 p=0,000 

3.2 
Päiväkodin tai koulun 
johtotehtävä 2,12 Muut työtehtävät 2,72 0,60 p=0,007 

3.2 Työnjohtaminen 2 Muut työtehtävät 2,72 0,72 p=0,007 

3.3 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 2,63 Alin organisaatiotaso 3,27 0,64 p=0,013 

3.3 Nainen 2,58 Mies 3,11 0,53 p=0,005 

3.3 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  2,46 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v  3,27 0,81 p=0,003 

3.3 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävä 2,55 Muut työtehtävät 3,22 0,67 p=0,025 

3.3 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,5 Muut työtehtävät 3,22 0,72 p=0,031 

3.4 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  2,26 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v  3,1 0,84 p=0,004 

3.4 Ylin tai keskihallinto 2,51 Alin organisaatiotaso 3,35 0,84 p=0,002 

3.4 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävä 2,3 Muut työtehtävät 3,24 0,94 p=0,002 

3.4 Työnjohtaminen 2,37 Muut työtehtävät 3,24 0,87 p=0,038 

3.5 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  2,42 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v  3,03 0,60 p=0,040 

3.5 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  2,42 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v  3,1 0,68 p=0,013 

3.5 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 2,6 Alin organisaatiotaso 3,31 0,71 p=0,008 

3.5 Tilaajan ja tuottajan johto- 2,45 Muut työtehtävät 3,27 0,82 p=0,005 
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tehtävä 

3.6 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävä 3,32 Työnjohtaminen 2,53 0,80 p=0,016 

3.6 
Päiväkodin tai koulun 
johtotehtävä 3,33 Työnjohtaminen 2,53 0,81 p=0,020 

Osio 4 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

4.2 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 3,18 

Alemmat hallintotehtä-
vät tai työnjohtotehtävät 2,65 0,53 p=0,012 

4.3 Nainen 3,38 Mies 3,73 0,35 p=0,042 
4.3 Tilaajaryhmä 3,32 Yhdyskuntapalvelut 3,87 0,55 p=0,002 
4.3 Perusopetus ja päivähoito 3,32 Yhdyskuntapalvelut 3,87 0,55 p=0,002 
4.6 Nainen 3,05 Mies 2,66 0,39 p=0,024 
4.6 Perusopetus ja päivähoito 3,02 Yhdyskuntapalvelut 2,59 0,46 p=0,012 

4.6 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,28 Työnjohtotehtävät 2,47 0,81 p=0,006 

Osio 5 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

5.3 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 3,77 

Alemmat hallintotehtä-
vät tai työnjohtotehtävät 4,16 0,39 p=0,010 

5.3 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,65 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v 4,23 0,53 p=0,026 

5.4 Nainen 2,81 Mies 2,41 0,40 p=0,029 

5.4 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 5 - 10v  2,48 0,52 p=0,026 

5.5 Perusopetus ja päivähoito 3,7 Yhdyskuntapalvelut 2,6 1,10 p=0,000 
5.5 Nainen 3,51 Mies 2,74 0,76 p=0,000 
5.5 0-14 alaista 3,07 Yli 14 alaista 3,55 0,49 p=0,026 

5.5 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,35 Työnjohtotehtävät 2,35 1,00 p=0,005 

5.5 Perusopetus ja päivähoito 4,06 Työnjohtotehtävät 2,35 1,71 p=0,000 

5.5 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,35 

Perusopetus ja päivähoi-
to 4,06 0,71 p=0,008 

5.6 Perusopetus ja päivähoito 3,15 Yhdyskuntapalvelut 2,42 0,73 p=0,001 
5.6 Nainen 3,03 Mies 2,51 0,52 p=0,010 

5.6 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,05 Työnjohtotehtävät 2,25 0,80 p=0,011 

5.6 Perusopetus ja päivähoito 3,33 Työnjohtotehtävät 2,25 1,08 p=0,001 

Osio 6 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

6.2 Perusopetus ja päivähoito 2,77 Yhdyskuntapalvelut 3,24 0,47 p=0,033 
6.2 0-14 alaista 3,18 Yli 14 alaista 2,71 0,47 p=0,044 

6.2 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 2,69 Alin organisaatiotaso 3,56 0,87 p=0,007 

6.3 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  4 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 5 - 10v 4,48 0,48 p=0,024 

6.4 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,31 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 21 - 37v 3,97 0,65 p=0,010 

6.4 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 3,21 

Alemmat hallintotehtä-
vät tai työnjohtotehtävät 3,75 0,53 p=0,039 

6.4 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 3,21 Alin organisaatiotaso 4,11 0,90 p=0,002 

6.5 Ylemmät tai keskihallin- 3,83 Alemmat hallintotehtä- 4,27 0,43 p=0,048 
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non työtehtävät vät tai työnjohtotehtävät 

6.6 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,2 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 5 - 10v 2,73 0,48 p=0,028 

6.6 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,2 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v 2,59 0,61 p=0,018 

6.6 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,13 Työnjohtotehtävät 2,45 0,68 p=0,017 

6.7 
Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 0 - 4v  3,09 

Työkokemus nykyisestä 
työtehtävästä 11 - 20v 2,52 0,57 p=0,014 

Osio 7 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

7.1 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,42 

Tilaajan ja tuottajan 
johtotehtävät 2,66 0,76 p=0,004 

7.1 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,42 Työnjohtotehtävät 2,65 0,77 p=0,019 

7.1 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,42 Alimmat työtehtävät 2,46 0,97 p=0,001 

7.1 Perusopetus ja päivähoito 3,14 Yhdyskuntapalvelut 2,44 0,69 p=0,001 
7.2 Nainen 4,09 Mies 3,7 0,39 p=0,016 

7.2 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 4,24 Työnjohtotehtävät 3,55 0,69 p=0,015 

7.2 Perusopetus ja päivähoito 4,11 Yhdyskuntapalvelut 3,63 0,48 p=0,010 
7.3 Nainen 3,6 Mies 3,22 0,38 p=0,038 

7.3 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,82 Työnjohtotehtävät 3,05 0,77 p=0,008 

7.3 Perusopetus ja päivähoito 3,71 Yhdyskuntapalvelut 3,07 0,64 p=0,001 
7.4 Nainen 2,76 Mies 2,33 0,43 p=0,007 
7.5 Nainen 2,95 Mies 2,49 0,46 p=0,008 

7.5 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,1 Työnjohtotehtävät 2,45 0,65 p=0,028 

7.6 Nainen 3,08 Mies 2,68 0,40 p=0,017 

7.6 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,21 Työnjohtotehtävät 2,6 0,61 p=0,030 

7.6 Perusopetus ja päivähoito 3,08 Yhdyskuntapalvelut 2,62 0,46 p=0,011 

Osio 8 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

8.1 Nainen 3,29 Mies 3,94 0,65 p=0,001 
8.1 Perusopetus ja päivähoito 3,27 Yhdyskuntapalvelut 3,95 0,68 p=0,001 

8.1 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,29 Työnjohtotehtävät 4,1 0,81 p=0,011 

8.2 Nainen 3,1 Mies 3,46 0,36 p=0,048 
8.2 Perusopetus ja päivähoito 2,95 Yhdyskuntapalvelut 3,65 0,70 p=0,000 

8.2 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,76 Työnjohtotehtävät 3,65 0,89 p=0,003 

8.4 Nainen 2,95 Mies 2,21 0,41 p=0,013 

8.4 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,76 Työnjohtotehtävät 2,1 0,66 p=0,031 

8.6 Perusopetus ja päivähoito 2,72 Yhdyskuntapalvelut 2,24 0,48 p=0,008 

8.6 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,59 Työnjohtotehtävät 2 0,59 p=0,020 

8.6 Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 

2,76 Työnjohtotehtävät 2 0,76 p=0,009 
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Osio 9 Muuttuja 1 
Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

9.1 
Ylemmät tai keskihallin-
non työtehtävät 2,68 

Alemmat hallintotehtä-
vät tai työnjohtotehtävät 3,37 0,69 p=0,005 

9.1 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,65 Työnjohtotehtävät 3,75 1,10 p=0,002 

9.1 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,76 Työnjohtotehtävät 3,75 0,99 p=0,007 

9.2 Nainen 2,83 Mies 3,43 0,60 p=0,002 
9.2 Perusopetus ja päivähoito 2,88 Yhdyskuntapalvelut 3,47 0,59 p=0,004 

9.2 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,9 Työnjohtotehtävät 3,7 0,80 p=0,019 

9.2 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,65 Työnjohtotehtävät 3,7 1,05 p=0,003 

9.3 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3,23 Työnjohtotehtävät 4,25 1,02 p=0,001 

9.3 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,47 Työnjohtotehtävät 4,25 0,78 p=0,026 

9.4 Nainen 3 Mies 2,6 0,40 p=0,042 
9.4 Perusopetus ja päivähoito 3,02 Yhdyskuntapalvelut 2,44 0,58 p=0,005 

9.4 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 3 Työnjohtotehtävät 2,25 0,75 p=0,016 

9.4 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,32 Työnjohtotehtävät 2,25 1,07 p=0,001 

9.5 Perusopetus ja päivähoito 2,88 Yhdyskuntapalvelut 2,41 0,47 p=0,014 

9.5 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,92 Työnjohtotehtävät 2,3 0,62 p=0,029 

9.5 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,06 Työnjohtotehtävät 2,3 0,76 p=0,015 

Osio 
10 Muuttuja 1 

Muuttuja 1 
keskiarvo Muuttuja 2 

Muuttuja 2 
keskiarvo Ero Sig 

10.1 Nainen 2,61 Mies 2,16 0,45 p=0,011 
10.1 Perusopetus ja päivähoito 2,71 Yhdyskuntapalvelut 2,02 0,69 p=0,000 

10.1 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,88 Työnjohtotehtävät 2,05 0,83 p=0,003 

10.2 Nainen 2,7 Mies 2,21 0,49 p=0,006 
10.2 Perusopetus ja päivähoito 2,82 Yhdyskuntapalvelut 2,04 0,78 p=0,000 

10.2 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,68 Työnjohtotehtävät 2 0,68 p=0,031 

10.2 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,91 Työnjohtotehtävät 2 0,91 p=0,001 

10.3 Nainen 2,71 Mies 2,35 0,36 p=0,044 
10.3 Perusopetus ja päivähoito 2,82 Yhdyskuntapalvelut 2,26 0,56 p=0,003 

10.3 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,06 Työnjohtotehtävät 2,16 0,90 p=0,001 

10.4 Nainen 2,72 Mies 2,26 0,46 p=0,010 
10.4 Perusopetus ja päivähoito 2,75 Yhdyskuntapalvelut 2,17 0,58 p=0,003 

10.4 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,78 Työnjohtotehtävät 1,95 0,83 p=0,006 

10.4 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 2,91 Työnjohtotehtävät 1,95 0,96 p=0,001 

10.5 Nainen 2,81 Mies 2,33 0,48 p=0.009 
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10.5 Perusopetus ja päivähoito 2,87 Yhdyskuntapalvelut 2,2 0,67 p=0,001 

10.5 
Tilaajan ja tuottajan johto-
tehtävät 2,77 Työnjohtotehtävät 1,95 0,82 p=0,004 

10.5 
Päiväkodin tai oppilaitok-
sen johtaminen 3,13 Työnjohtotehtävät 1,95 1,18 p=0,000 

 
 
 


