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Tutkielma käsittelee julkishallinnossa käynnissä olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta
(Paras-hanke) sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa. Tutkielmassa tarkastellaan alueel-
listen ominaispiirteiden vaikutusta julkisen palvelurakenteen kehittämiseen. Näkökulmana
on uudistuksen aluevaiheen jälkeen taka-alalle jäänyt maakuntatason tarkastelu. Varsinai-
sena tarkastelukohteena on kahden maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-
teiden uudistaminen. Paras-hankkeen kontekstissa tarkastelu sijoittuu päätöksenteon ja
täytäntöönpanon valmisteluvaiheeseen (Paras-hankkeen toinen vaihe vuosina 2006–2008).

Tutkielma tarkastelee, millaisia haasteita maakunnat kohtaavat uudistusprosessin aikana ja
onko uudistuksen toteuttamiseen liittyvissä haasteissa löydettävissä eroja tapausmaakunti-
en välillä. Alakysymyksinä tarkastellaan puitelain vaatimusten ilmenemistä maakunnissa ja
pohditaan mahdollista laajempaa koordinointitarvetta kuntavetoisessa uudistuksessa. Ai-
neisto kerättiin haastattelemalla maakuntien liittojen ja sairaanhoitopiirien hallituksen pu-
heenjohtajia ja jäseniä. Jokaisesta organisaatiosta haastateltiin lisäksi yksi hallintohenkilö.

Aineiston analyysin kautta päädyttiin neljään palvelurakenteiden kehittämisen haasteiden
osa-alueeseen. Näiden alle voidaan sijoittaa molempien tapausten aineistojen kautta löyde-
tyt haasteet. Osa-alueet olivat talous, yhteistyö, maakunnan jakautuminen sekä kehittämi-
nen. Makrotasolla alueiden haasteet olivat siis varsin samantyyppisiä ja haasteet kumpua-
vat lähinnä maakuntien ominaispiirteistä ja ajan myötä muotoutuneesta kehityksestä.
Kumpikaan maakunta ei vaikuta olevan kovin yhtenäinen kokonaisuus.

Kun haasteisiin perehdytään tarkemmin, maakuntien haasteissa on kuitenkin löydettävissä
eroja. Vaikka erot yleisellä tasolla olivatkin varsin samankaltaisia, yksityiskohtaisemmassa
tarkastelussa eroja löytyi. Mikrotasolle siirryttäessä erot liittyivät erityisesti haasteiden
laajuuteen. Maakunnissa on pääosin samat haasteet, mutta niiden mittakaava on Etelä-
Savossa hyvin paljon haastavampi. Aluepolitiikan kannalta asetelma kertoo uudistamisen
toimenpiteiden aluekohtaisen suunnittelun mahdollisesta tarpeesta.

Maakuntien ominaispiirteistä johtuvien haasteiden lisäksi voidaan erottaa uudistukseen
liittyvät prosessihaasteet. Uudistuksen käytännön prosesseissa esiintyi huomattavaa sa-
mankaltaisuutta, sillä suurimmaksi haasteeksi muotoutuivat yhteistyö ja asenteet. Koska
uudistamisen prosesseihin liittyvät haasteet olivat samanlaisia, tulosten perusteella voidaan
tulkita, ettei esimerkiksi maakunnan yleisellä taloudellisella tilanteella ole juuri vaikutusta
yhteistyökäytäntöihin. Hyvä taloudellinen tilanne tai paremmat toiminnalliset lähtökohdat
eivät myöskään näytä lisäävän maakunnan sisäistä yhtenäisyyttä, vaan molemmat maakun-



nat ovat sisäisesti jakautuneita ja niissä ilmenee sisäistä alueiden välistä kilpailua. Talous
nähtiin kuitenkin molemmissa tapausmaakunnissa pääosin uudistuksen perimmäiseksi
syyksi, jonka lisäksi heikko taloudellinen tilanne näyttää kärjistävän myös muita uudistuk-
seen liittyviä haasteita (ominaispiirteitä ja prosessihaasteita).

Kokoavasti voidaan siis sanoa, että uudistuksen käytännöissä rakenteellisia seikkoja
enemmän uudistuksen haasteissa painottuvat yleiset muutosprosesseihin liittyvät ongelmat.
Maakuntien sisäiset toiminnalliset ja maantieteelliset rakenteet vaikuttavat kuitenkin taus-
talla ja luovat haasteisiin lisämomenttia. Haasteet ovat lisäksi pitkälti yhteisriippuvia, joten
suoraan hierarkkiseen järjestykseen haasteita ei voida asettaa.

Toimijat olivat haastatteluissa vahvasti sitä mieltä, että kaikki kunnat eivät ole vielä lähte-
neet rohkeasti ja täysipainoisesti mukaan uudistukseen, vaan useat odottavat vielä pakotta-
vaa hetkeä tai käskyä. Näin ollen 20 000 asukkaan raja perusterveydenhuollon järjestämi-
seksi nähdään erittäin hyvänä, vaikka sen toteuttamisen suhteen aiheutuukin eritasoisia
haasteita. Suurempien kokonaisuuksien muodostaminen nähdään välttämättömänä, mutta
yhteistyön sujuvuus estää vielä toistaiseksi tehokkaiden ja toiminnallisten kokonaisuuksien
muodostamista. Hankkeen puitelaki koetaan osin liian yhtenäistävänä, sillä alueiden olo-
suhteet poikkeavat suuresti toisistaan jopa maakuntien sisällä. Haasteellisen osansa koko-
naisuuteen tuo vielä hyvinvointivaltion murroksen ajan kehittämisajattelun muutos, joka
tuo laajemmista alueellisista prosesseista lisävastuuta niihin osin tottumattomille kuntata-
son toimijoille.

Maakunnissa tiedostetaan myös laajemman koordinoinnin tarve. Ongelmallisten tilanteiden
aikana nousee esiin jonkinasteinen kaipuu valtion tiukempiin määräyksiin, mutta näkemys
jakoi vastaajia, sillä uudistuksen kuntavetoisuutta painotettiin vahvasti. Kuntavetoisuus on
haastavaa, mutta toisaalta vastuusta ei haluta luopua. Etelä-Savossa maakunnan liitto ja
sairaanhoitopiiri ovat lopulta ottaneet aktiivisen roolin uudistuksen avustajina.

Palvelurakenneuudistuksen maakunnalliset haasteet kulminoituvat siis lopulta vahvasti
yhteistyön problematiikkaan. Uudistuksessa ilmenee myös kehittämispoliittinen ristiriita
keskushallinnon ja paikallishallinnon kehittämisnäkemysten välillä. Aluetasolla perätään
tarkempia suunnitelmia, joiden kautta voitaisiin huomioida alueiden mikrotason erityispiir-
teet. Taustalla voidaan tulkita olevan myös kuntien vahva itsehallinto- ja kuntarajakäsitys,
sekä laajemmin kuntakäsitteen määrittelyn stabiilius. Näkemykset johtavat ajattelemaan
kuntaa ensisijaisesti palvelutuottajana, mikä vaikeuttaa suurempien palvelukokonaisuuksi-
en muodostamista.

Koska molemmissa maakunnissa nousi esiin laaja-alaisen kehittämisen vaikeus, on tulos-
ten perusteella pääteltävissä, että suuri osa uudistuksen asenteiden haasteista voi hyvin
johtua alhaalta ylös -kehittämiseen siirtymisen haasteista. Keskushallintojohtoiseen kehit-
tämiseen tottuneilla toimijoilla on vaikeuksia strategisen perspektiivin sekä toiminnallisen
alueen käsitteen laajentamisessa, minkä lisäksi keskushallinnon ja paikallishallinnon kehit-
tämisen aikajänteet ovat erilaisia.

ASIASANAT: palvelurakenneuudistus, Paras-hanke, maakunta, sosiaali- ja terveydenhuol-
to, toteuttaminen, uusi regionalismi, neuvoteltu järjestys, yhteistyö, kehittäminen
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman tausta

Hallinnon muutostarpeet kumpuavat toimintaympäristön muutoksista. Osa muutoksista juontuu

kotimaasta, osa taas on kansainvälissä ympäristössä tapahtuneiden muutosten generoimia. Käsillä

oleva palvelurakenneuudistus tavoittelee parannuksia kuntien vastuulla oleviin palvelujen järjestä-

misalueisiin, kuntajakoihin sekä kuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on kuntien vastuul-

la olevien palveluiden kestävä rakenteellinen ja taloudellinen perusta, jotta palvelut voitaisiin järjes-

tää ja tuottaa vastuullisesti myös tulevaisuudessa (esim. Stakes 2006).

Ihmisten valinnanmahdollisuudet ovat parantuneet, joten alueiden ja väestön kehitys on 60-luvulta

lähtien lähtenyt uusille urille (Lehtola 2001, 11). Tätä kautta alueiden kilpailu on lisääntynyt, ja

alueellisesta kilpailukyvystä on tullut oleellinen osa toimintaa. Yksittäisten alueiden valinnat saatta-

vat ohjata valtakunnallisia ilmiöitä, mikä tekee niihin vaikuttamisesta hyvin haasteellista. Kilpailu-

kyvyn ylläpitäminen on pitkälti asukkaiden houkuttelemista, mistä palvelut ovat hyvin oleellinen

osa.

Kilpailu on myös tutkielman tarkastelun taustalla. Palvelurakenteiden säilyttämisen taustalla on

valtakunnallisen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja taloudellisen toimivuuden säilyttäminen. Asukkaat

tuovat (yleensä) mukanaan verotuloja ja verotulot auttavat säilyttämään palveluita. Kilpailukyvyn

ylläpitäminen on näin ollen oleellinen osa palvelurakenteiden kestävyyttä.

Hyvinvointivaltion murroksen aika on muuttanut kuntien asemaa ja alueellista kehittämistä verrat-

tuna hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan. Muutos painottaa kuntien omia ratkaisuja ja valintoja

sekä pakottaa niitä kohti markkinaehtoisempia ratkaisuja. Hyvinvointivaltion murroksen ajassa tyy-

pillisiä ovat erilaiset reformit, joissa kuntien päätösvalta korostuu. Samalla alueiden menestyksestä

tulee huomattavasti kuntien toimista riippuvaista. Murroksen aikana kuntien toimintakäytäntöjen

integrointi valtioon on vähentynyt. (Pyy 1998, 12–13) Toisaalta joitain tehtäviä on myös siirretty

valtiolle, joten täysin yksisuuntainen prosessi ei ole.

EU-jäsenyyden myötä kehittämistoimintaan on lisäksi tullut uudenlaisia projekteja ja aktiivisuutta.

1990-luvun puolivälissä kuntien ratkaisuvallan korostumisen (uusi kuntalaki vuonna 1995) myötä
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alkoi korostua myös kuntapäättäjien vastuu palvelujen järkevästä ja oikeudenmukaisesta hoitami-

sesta. (Lehtola 2001, 13)

Hyvinvointivaltion muutos on laajentanut myös alan tutkimusta, kun palvelujen tuottamiseen ja

rahoittamiseen alettiin etsiä uusia ratkaisuja. Pitkälle menevät markkinaehtoiset kehittämisstrategiat

ovat kuitenkin harvaan asutuilla alueilla vaikeita toteuttaa, kuten myös tämänhetkisestä kunta- ja

palvelurakenneuudistuksesta huomataan. (mukaillen Lehtola 2001, 14) Sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa markkinaehtoisuus ja asiakkuus eivät myöskään toteudu samoin kuin monissa muissa palve-

luissa1 (Sailas, R. 2007). Hankkeiden toteuttamisen ongelmana on jo aikaisemminkin ollut erilaisten

alueiden ja niiden monimuotoisuuden huomioimisen vaikeus. Paikallistaso näkee palvelukokeilujen

todellisuuden moniulotteisempana kuin keskushallinto ja myös hankkeiden haasteet ovat vaihdelleet

paikallisesti. (esim. Kallio 1993) Edellisestä nousee hankkeen kannalta haastava dynamiikka suun-

nittelun ja toteuttamisen välille.

Palvelurakenneuudistuksia on tehty aiemminkin. Kariston mukaan muutoksissa on pelkistetysti ky-

se paremman tuottavuuden ja tehokkuuden saavuttaminen oikeudenmukaisuus- ja tasa-

arvotavoitteita sekä palvelun laatukysymyksiä unohtamatta (Karisto 1990, 377). Stakes (2006) lin-

jaa Terveyspiiri-julkaisussaan, että ”johtaapa tämä [Paras] hanke millaiseen kuntarakenteeseen ta-

hansa, sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan lähipalvelujen lisäksi seudullisesti ja alueellisesti keskitet-

täviä palveluja, mikä merkitsee peruskuntia laajempia organisaatioita.” Näin ollen myös aluetason

rooli on uudistuksessa hyvin oleellinen, vaikka sitä ei mainitakaan varsinaisena uudistuksen toteut-

tamistahona puitelainsäädännössä. Moni taho perää maakuntien hyödyntämistä uudistuksessa ja

esimerkiksi maakuntien liitot ovat ottaneet uudistuksen toteuttamiseen kantaa ja edellyttäneet myös

ylikunnallisten, erityisesti maakunnallisten, toimijoiden osallistumista uudistuksen käytännön to-

teuttamiseen (Maakuntien liittojen puheenjohtajat 2006).

Puitelainsäädäntö ei kuitenkaan määrää uudistuksen toimeenpanon käytännön koko luonnetta, min-

kä vuoksi seuduilla ja alueilla on merkittävä rooli uudistuksen implementoinnissa. Kunnat ovat

päävastuussa uudistuksen toimeenpanosta, mutta ratkaisut tulevat todennäköisimmin olemaan alu-

eellisia, sillä uudistuksella pyritään suurempiin kokonaisuuksiin. Koska kunnat myös muodostavat

käytännössä aluetason organisaatiot (esim. maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja peruspalvelupiirit),

uudistuksessa tarvitaan myös kuntia laajempaa alueellista toimintaa, järjestäytymistä sekä strategis-

ta näkemystä. Edellinen asetelma liittyy tiiviisti vallitsevaan eurooppalaiseen käsitykseen politiik-

1 Erityisesti terveydenhuollossa asiakas ei useinkaan tunne saamaansa palvelua, eikä näin ollen pysty itse arvioimaan
sen laatua.
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kaverkostoista2 (Johansson & Borell 1999, 598)

Aluetason rooli korostuu myös, koska ”paikallistoimijoiden tavoitteet ovat paikallisia ja keskushal-

linnon toimijoiden tavoitteet valtakunnallisia”  (Arnkil  ym.  2006,  80).  Näin  ollen  on  tarpeen,  että

uudistuksen tavoitteena on yhteistyömalli, jossa kaikkien hallinnontasojen näkemykset saadaan mu-

kaan kehittämiseen. Samalla pystytään madaltamaan toiminnan rajoja ja toisaalta luomaan alueta-

solle uudenlaista merkitystä ja madaltaa hallinnonalojen välisiä rajoja. Käytännön yhteistyön toimi-

vuus on välttämätön tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta suunniteltaessa ja se voi joko

mahdollistaa tai estää suurempien kokonaisuuksien muodostamista.

Käsillä olevan palvelurakenteen uudistamisen aikana maakuntataso on jäänyt vähemmälle huomiol-

le, joten sen tarkasteleminen on aiheellista (mm. Pirkanmaan liitto 2006). Koska uudistuksen tulok-

seksi tulee joka tapauksessa muodostumaan alueellinen ja ainakin jossain määrin ylikunnallinen

palvelujärjestelmä, ovat maakuntatason näkemykset ja kokemukset tämän tutkielman keskiössä.

Kuntia tarkastellaan uudistuksen raporteissa, mutta maakunnallisesta näkökulmasta uudistuksen

kuntavetoisuus saattaa aiheuttaa haasteita maakunnallisen järjestelmän tasapainon kannalta.

Kuntien valtioneuvostolle toimittamien toimeenpanosuunnitelmien mukaan maakuntakohtaiset erot

ovat muodostumassa uudistuksen valmistelussa suuriksi. Tämä oli odotettua, sillä muutoksen teke-

misen valmiudet vaihtelevat maantieteellisten erojen vuoksi. (Suomen kuntaliitto 2007b) Tämä nä-

kemys oli myös tutkimusasetelman taustalla, kun tarkastelun kohteeksi valittiin kaksi erityyppistä

maakuntaa. Maakuntien välillä on siis oletettavasti eroja. Suomen suuret alueelliset erot myös aihe-

uttavat sen, ettei täsmällistä yleispätevää lainsäädäntöä voida uudistuksen toteuttamiseksi voida

asettaa.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kahden olosuhteiltaan erilaisen maakunnan sisäisiä prosesseja pal-

velurakenneuudistuksen toteuttamisessa. Prosesseista pyritään erottamaan haasteita, joita uudistuk-

sen toteuttamiseen liittyy. Tutkielma tarkastelee, millaisia eroja maakuntien palvelurakenneuudis-

tuksen haasteissa ilmenee. Voidaan myös ajatella, että jos maakuntien välillä havaitaan eroja, on

koko puitelain taustalla oleva ajatus alueiden erilaiset toteuttamistavat sallivasta uudistuksen toteut-

tamistavasta perusteltu. Tutkielman tarkastelu kohdistuu tilanteeseen, jossa maakunnissa on tehty

valinta peruskunta-, piiri- ja aluekuntamalliksi kutsuttujen toteuttamistapojen välillä ja prosessit

uuden rakenteen muodostamiseksi ovat käynnissä (Paras-hankkeen päätöksenteon ja täytäntöönpa-

2 Keskushallinto asettaa päätavoitteet ja käynnistää organisaatioiden välisen yhteistyön implementointiverkostoissa.
Verkostot puolestaan toteuttavat uudistuksen paikallisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.
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non valmisteluvaihe, vaihe II). (mukaillen Efeko 2007)

1.2 Tutkimusasetelmana kahden maakunnan tarkastelu

”Alueellisten ongelmien ratkaisu riippuu yhä selkeämmin siitä, miten paikallistasolta lähtevä ja

maakunnan liitoissa tapahtuva yhteistyö onnistuu” (mm. Stenvall 1999, 16). Tässä tutkielmassa

tarkastellaan millaisia haasteita alueelliset ominaisuudet aiheuttavat maakunnallisessa uudistamis-

prosessissa. Tutkielman päähuomio keskittyy maakuntien välisten uudistushaasteiden eroihin. Haas-

teiden ohella tarkastellaan lyhyemmin haasteita, joita puitelain toteuttamisessa mahdollisesti ilme-

nee sekä sitä, olisiko kuntavetoisessa uudistuksessa ehkä tarvetta laajemmalle koordinoinnille.

Terminologisesti on tarkastelua varten erotettava käsitteet toimeenpano ja toteuttaminen. Lainsää-

däntö ja keskushallinto käyttävät uudistuksen käytännöistä puhuttaessa yleisesti ottaen toimeenpa-

no-käsitettä, ja kunnat sekä Suomen kuntaliitto toteuttaminen-käsitettä. Tässä tutkielmassa tarkaste-

lu on pääosin ylhäältä alas -luonteista, mutta koska tarkastelun tavoitteena on paikallinen toiminta ja

moniulotteinen haasteiden kartoittaminen, puhutaan tässä tutkielmassa toteuttamisesta. Toteuttami-

nen on myös luonteeltaan toimeenpanoa moniulotteisempi käsite3, joten sen kautta on hedelmälli-

sempää tarkastella monitahoisia alueellisia uudistamisen prosesseja. Toteuttamisen käyttämisen

terminä voidaan jo itsessään katsoa viittaavan siihen, että uudistuksen tekeminen ei ole pelkkää ylä-

tason ajatusten toimeenpanoa vaan huomattavasti laajempaa toimintaa, jolloin myös toteuttajataho

on prosessissa aktiivisena osapuolena. Koska tutkielman tavoitteena on alueiden moniulotteisuuden

tavoittaminen, on luontevampaa käyttää toteuttamista sen kuvaamisessa.

Taustoittavina teoreettisina näkökulmina ovat regionalismi ja paikallinen hallinta (osana moni-

tasohallintaa). Tulkinnallisena apuvälineenä analyysin laajentamisessa käytetään Anselm Straussin

neuvoteltua järjestystä. Neuvotellun järjestyksen kautta mielenkiinnon kohteena on, millaisina neu-

votteluprosessit näyttäytyvät maakunnallisella tasolla. Pääasiallisena tarkastelukohteena ovat kui-

tenkin ne haasteet, joita kohdataan uudistettaessa monimutkaisia järjestelmiä paikallistason vastuun

ja valintojen kautta. Koska tarkastelun kohteena on järjestelmä, rakenteilla tarkoitetaan raportissa

lähinnä hallinnollisia ja maantieteellisiä rakenteita sekä joissain yhteyksissä yhteistyön taustalla

vaikuttavia ajattelun rakenteita.

3 Termi sisältää myös mahdollisuuden erilaisista toteuttamisvaihtoehdoista.
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Ajatus paikallisuudesta ohjaa tässä työssä maakunnallisten palvelujärjestelmän kehittämistä koske-

vien näkemysten muodostumista. Kaikilla maakunnilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joi-

den perusteella suunnitelmia ja ideoita on tehtävä ja kehitettävä. Paikallisuus on valtiohallinnon

näkökulmasta myös tavoitteena (ainakin osin), koska erilaisten tilanteiden katsotaan vaativan erilai-

sia ratkaisuja. Näin ollen valtionhallinto niin sanotusti tyytyy esittämään vaihtoehtoja ja asettamaan

minimitavoitteita uudistukselle tulevaisuuden rakenteen turvaamiseksi.

Päätutkimuskysymys on:

1) Millaisia haasteita maakunnat kohtaavat uudistaessaan järjestelmiään kunta- ja palvelura-

kennehankkeen mukaisesti?

2) Millaisia eroja maakuntien kohtaamissa haasteissa on havaittavissa?

Täydentävät kysymykset ovat:

3) Miten maakunnalliset toimijat kokevat puitelain asetelman?

4) Olisiko uudistuksessa (ollut) tarvetta laajemmalle koordinoinnille?

Asetelma voidaan jäsentää seuraavanlaisen oletusketjun mukaisesti: Jos tutkimustulokset osoittavat

eroja erilaisten alueiden uudistuksen toteuttamisessa, voidaan puitelain taustateorioiden katsoa ole-

van valideja. Samalla Suomen hallinnonuudistuksen alueellisten erojen sallivuus osoittautuu perus-

telluksi uudistuksen lähestymistavaksi (alhaalta ylös -ajattelu, puitelainsäädännön avoimuus4, hal-

4 Tässä viitataan puitelainsäädännön periaatteelliseen avoimuuteen. Käytännössä voidaan kuitenkin keskustella siitä,

Kuva 1: Tutkimusasetelma

Haastatteluaineisto Tapaukset Tutkimustehtävä

Maakunnan haasteet
Pirkanmaa

Näkemys puitelain vaatimuksista
Haasteiden kuvaileva
vertailu: mahdolliset erot
haasteissa

Etelä-Savo
Näkemys laajemman koordinoinnin tarpeesta



6

linta-ajattelu sekä neuvotellun järjestyksen teorian perusajatukset). Jos eroja löytyy, paikallisen pää-

töksenteon mahdollistavat mallit ovat uudistuksen kannalta relevantteja ja samalla ennakko-oletus

erojen muodostumisesta ja sitä kautta rakennetusta puitelaista täyttyy. Näin ollen maakunnissa olisi

niin paljon kulttuuriin ja/tai olosuhteisiin liittyviä eroja että erilaiset ratkaisut ovat tarpeen. Haastei-

den taustojen ja niiden ilmenemissyiden laajempi analysointi jää tutkielman luonteen vuoksi vä-

hemmälle ja näin ollen tavoitteena on pääosin kuvaileva tarkastelu.

1.3 Ajankohtaisuus ja asetelman muokkautuminen

Tutkimukselle oli tilausta sosiaali- ja terveysministeriön taholta5. Uudistuksessa tarvitaan käytännön

tietoa alueellisista näkemyksistä, jotta uudistuksesta voidaan muodostaa kattava kokonaiskuva.

Suomen uudistukset tapahtuvat yleisesti ottaen sopimusperusteisesti, joten toimeenpano on jätetty

keskushallinnon ulkopuoliselle taholle. Näin on myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, veto-

vastuun ollessa kunnilla.

Uudistuksessa edetään pääasiallisesti sektoreittain, kuitenkin poikkihallinnolliseen toimintaan ja

yhteistyön tehostamiseen pyrkien. Tässä tutkielmassa käsitellään hallinnon tämänhetkistä kehittä-

mistä maakunnallisessa kontekstissa, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Valinta on sikä-

li perusteltu, että sosiaali- ja terveyssektorilla on hyvin oleellinen rooli koko uudistuksessa, sillä se

kattaa valtaosan palvelutuotannosta ja samalla myös resursseista. Muutokset tulevat tästä syystä

olemaan huomattavia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koska tämän tutkielman toinen

kohdeorganisaatio on sairaanhoitopiiri, painottuu tarkastelu jonkin verran enemmän terveydenhuol-

toon kuin sosiaalihuoltoon.

Koska Suomella ei ole vaaleilla valittua maakuntahallintoa, uudistus tapahtuu kuntavetoisesti. Kos-

ka ratkaisut tulevat kuitenkin lopulta olemaan alueellisia, on syytä korostaa uudistuksen alueellista

näkökulmaa. Maakuntatasoisilla toimijoilla on myös taustaoletuksen perusteella mahdollisuus ny-

kyistä laaja-alaisempaan strategiseen toimintaan uudistuksen yhteydessä. Roolin laajentaminen

edellyttäisi kuitenkin kuntien hyväksyntää.

miten paljon paikallisia ja alueellisia erityispiirteitä todellisuudessa huomioidaan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan
asiaa kuitenkin pääosin siten, että puitelain olemassaolo kuitenkin pitkälti mahdollistaa paikalliset ratkaisut.
5 Alkuperäinen tutkimusasetelma tuli sosiaali- ja terveysministeriöstä, mutta se muokkautui jonkin verran tutkimuksen
asetelman kehittyessä.
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Tutkielman alkuperäisenä tavoitteena oli tarkastella uudistuksen maakuntatasoista implementointia,

mutta koko maakuntatasoinen ideointi osoittautui haastatteluissa varsin haastavaksi (pitkälti koska

maakunnan tason toteuttajaa ei uudistuksessa käytännössä ole).6 Lähestymistavaksi valittiin tästä

johtuen seutukuntien kautta kohti koko maakunnan tasapainoisen kehityksen edellytyksiä etenevä

tarkastelu.

1.4 Tutkimusraportin rakenne

Työ alkaa johdannolla, joka selkeyttä asetelman taustaa, ajankohtaisuutta ja työhön liittyviä motii-

veja. Luvussa kaksi esitellään menetelmävalinnat ja tarkasteltavat tapaukset, sekä aineiston kerää-

misen menetelmät. Luvussa kolme perehdytään työn käsitteellisiin, lähinnä aluekehittämiseen liit-

tyviin yhteyksiin. Luvussa neljä tarkastellaan käynnissä olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta

sen aluevaiheen mallien ja taloudellis- toiminnallisten näkökohtien kautta. Lisäksi esitellään ana-

lyysissä käsiteltävät aluehallinnon toimijat lyhyesti. Luvussa viisi perehdytään Anselm Straussin

neuvoteltuun järjestykseen. Luvussa kuusi esitellään Pirkanmaan maakunta pääpiirteittäin ja pereh-

dytään Pirkanmaalla tehtyjen haastattelujen tuloksiin sekä tulkinnallisiin neuvotellun järjestyksen

yhteyksiin. Luvussa seitsemän tarkastellaan vastaavasti Etelä-Savon maakunnassa tehdyn haastatte-

lukierroksen tuloksia. Luvussa kahdeksan tarkastellaan kummankin tapauksen tuloksia yhdessä,

vedetään yhteen molempien tapausten tuloksia, pohditaan niiden eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä peila-

taan tapausten tuloksia neuvotellun järjestyksen tulkintoihin. Luvussa yhdeksän nostetaan abstrak-

tiotasoa ja esitetään tutkimuksen päätelmät ja pohditaan tulosten yleistettävyyden mahdollisuuksia.

1.5 Aikaisemmat tutkimukset

Heikkilä, Rintala, Airio ja Kainulainen (2002) ovat tarkastelleet Suomen alueellisia eroja hyvin-

voinnin sekä voimavarojen suhteen ja heidän tutkimuksensa vahvistaa näkemystä Suomen kahtiaja-

kautumisesta. Autto (2002) on tarkastellut Enontekiön kuntaa syrjäisenä alueena uuden paikallisuu-

den näkökulmasta ja sen kautta kartoittanut hyvinvointivaltion muutoksen myötä kehittyneen uuden

6 Toisaalta voidaan pohtia sitä, miksi ensimmäisen tapauksen osalta maakunnan tasoinen pohdinta oli niin vaikeaa.
Toisen tapauksen osalta se oli huomattavasti vaivattomampaa, vaikka varsinaisen maakunnallisen intressin nähtiinkin
olevan varsin heikko.
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paikallisuuden haasteita paikallistasolla, järjestelmien uudistamisen kontekstissa. Myös tämän tut-

kimuksen tuloksena löytyviä haasteita voidaan pitää uuden paikallisuuden haasteina.

Paikallisen hyvinvointiyhteiskunnan haasteita on tutkinut myös Tanskanen (2005). Maakunnan,

kunnan ja seutukunnan kokonaisuutta kuntien itsehallinnon näkökulmasta on tarkastellut esimerkik-

si Ryynänen (2004). Kuntaliitosten diskurssien näkökulmasta käsillä olevaa rakenneuudistusta on

tutkinut muun muassa Laamanen (2007). Väestömuutokseen varautumista palvelurakenteen kehit-

tämisen näkökulmasta kuntatasolla on tarkastellut Kauppinen (2005).

Neuvotellun järjestyksen teoriaa on sovellettu esimerkiksi koulutustarpeeseen (Lampela 2004), kun-

toutuksen asiakasnäkökulmaan (Kokko 2003) sekä lasten ruokailutilanteisiin (Metsomäki 2006).

Amin ja Thomas (1996) ovat soveltaneet neuvoteltua järjestystä teoriaa pohjoismaisen yhteiskunnan

taloudelliseen tutkimukseen. He ovat tutkineet Tanskan niin sanottua neuvoteltua taloutta (’nego-

tiated economy’) jolla he viittaavat politiikkaprosessiin, jossa laajan intressiedustuksen ja organisaa-

tioiden välisen neuvottelun kautta pyritään päätöksenteon koordinointiin ja konsensuksen saavutta-

miseen. Aminin ja Thomasin mukaan neuvotellun järjestyksen voima on erityisesti siinä miten se

legitimoi tasa-arvoista demokratiaa, mikä puolestaan vaikuttaa taloudellisen organisoinnin areenoi-

hin (Amin ja Thomas 1996, 256–257).

Palvelurakenteen uudistamiseen liittyen neuvoteltu järjestys voidaan edellisen näkökulman kautta

yhdistää demokraattisiin prosesseihin, joiden kautta ylläpidetään tasa-arvoista ja monipuolista kes-

kustelua sekä päätöksenteon arvioinnin käytäntöjä. Tämän tutkimuksen teoreettiseksi viitekehyk-

seksi olisi voitu valita myös esimerkiksi sosiaalista pääomaa käsittelevä teoria, mutta koska tavoit-

teena oli konkreettisiin prosesseihin keskittymien ja koko alueen tahdonmuodostuksen tilan kartoit-

taminen, teoriaksi valittiin Straussin neuvoteltu järjestys.
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2 HAASTATTELUAINEISTO JA SISÄLLÖNANALYYSI

2.1 Laadulliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Laadullinen tarkastelu on perusteltu, koska tavoiteltava tulos

sisältää huomattavan paljon haastateltavien omaa ideointia ja näin ollen on tarpeen mahdollistaa

laaja innovointi ja pohdinnan vapaus. Samalla perusteella valittiin puolistrukturoitu teemahaastatte-

lu aineiston keräämisen menetelmäksi. Tulkintojen oletettiin lisäksi olevan erilaisia jo vastaajien

erilaisten poliittisten taustojen vuoksi.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin tapaustutkimus, jotta voitiin riittävän syvällisesti perehtyä tapaus-

alueisiin. Vertaileva tapaustutkimus valittiin, koska se tarjoaa tarkasteluun näkökulman, joka voi

yhtä tapausta paremmin valaista tutkimusaihetta kokonaisuutena. Vertailevan tarkastelun kautta

pystytään myös luomaan katsaus siihen, missä mittakaavassa puitelain vaatimukset pystytään Suo-

men erilaisilla alueilla toteuttamaan.

2.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Litteroitu haastatteluaineisto teemoiteltiin ja luokiteltiin aineistolähtöisesti. Ensin tehtiin maakunta-

kohtainen analyysi. Kun maakuntakohtainen tarkastelu oli tehty, tarkastelua laajennettiin maakunti-

en väliseksi: Pirkanmaan ja Etelä-Savon vastauksia verrattiin toisiinsa ja etsittiin eroja maakunnissa

nousevista haasteista. Tarkastelussa on näin ollen kaksi tasoa, maakunnan sisäinen (mikro) ja maa-

kuntien välinen (makro) taso7.

Tutkimuksen tulkinnallisena viitekehyksenä on Anselm Straussin teoria neuvotellusta järjestykses-

tä. Teoriaa käytetään tulkitsemaan aineistolähtöisesti saatuja tuloksia analyysin jälkeen, eli se ei

ohjannut aineistolähtöistä analyysiä kuin korkeintaan alitajuisesti. Haastatteluaineiston analyysin

jälkeen tuloksia siis peilattiin neuvotellun järjestyksen tulkintoihin ensin maakunnittain ja sitten

maakuntien yhteisen vertailun kautta. Tavoitteena neuvotellun järjestyksen käyttämisessä oli syväl-

lisempi ymmärrys tarkastelukohteesta.

7 Periaatteessa koko tarkastelun näkökulma on kuitenkin keskushallinnon makrotason näkökulma sikäli, että se ylipää-
tään tarkastelee uudistuksen toteuttamista tai keskushallinnon näkökulmasta katsoen sen toimeenpanoa.
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2.3 Tapausten valinta

Koska Suomen alueellisen jaon perustana on maakuntajako, perustuu

myös tapausalueiden valinta maakunnalliseen aluetasoon.

Tapaustutkimusosion keskiössä on kaksi aluetta, jotka on valittu tar-

kasteluun pääasiallisesti keskinäisten erojensa kautta8. Tarkasteluun valit-

tiin siten yksi maakunta Länsi-Suomesta ja toinen itäisestä Suomesta.

Maakunnan kautta haastattelukierrosten kohteiksi valikoituivat

maakunnan liitto sekä maakunnan alueella toimiva sairaanhoitopiiri.

Tarkastelumaakunniksi valittiin Pirkanmaa ja Etelä-Savo. Tarkaste-

lualueet eroavat toisistaan ainakin taloudellisen tilanteensa (BKT),

väestönkehityksensä (väestönkasvu vs. muuttotappio) sekä maan-

tieteellisen (itä-länsi) sijaintinsa osalta.

Etelä-Savon maakunnassa toimii kaksi sairaanhoitopiiriä. Haastatteluihin ja syvempään tarkasteluun

valittiin piireistä vain toinen, suurempi. Valinta on perusteltu siksi, että Itä-Savon sairaanhoitopiiri,

joka toimii Etelä-Savon maakunnan itäosassa, on jo käynnistänyt oman sosiaali- ja terveyspiiri-

hankkeeseensa. Tilanne on siis siltä osin toistaiseksi ratkennut. Itä-Savon sairaanhoitopiiri pidetään

kuitenkin osin mukana tarkastelussa Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien ja Etelä-Savon

maakunnan kokonaiskuvan muodostamiseksi. Makrotasolla fokus voitiin tutkielman asetelman

vuoksi rajata toiseen sairaanhoitopiiriin, koska lopullisena tavoitteena on kahden maakunnan väli-

nen tarkastelu, ei Etelä-Savon maakunnan sisäisten prosessien tarkka analyysi.

8 Toisaalta haluttiin pitää maakuntien erot kohtuullisina, ja näin ollen esimerkiksi Lapin tai Ahvenanmaan maakuntaa ei

valittu

Kuva 2: Tapausmaa-
kunnat kartalla. (Pe-
ruskuva työministeriö
2007)

Taulukko 1: Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote.
(Tilastokeskus 2007)

Maakunta Pirkanmaa Etelä-Savo Koko maa

Maapinta-ala/km² 12466 13997 304086
Väkiluku 472181 159492 5276955
Muutos% 9,0 -0,6 0,4
BKT/milj € 13028,0 3,6 151935,0
BKT/asukas 97,6 75,5 100,0
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Kuva 3 Tutkimusprosessin eteneminen

2.4 Haastattelut

Haastateltavat henkilöt valittiin alueen maakunnan liiton hallituksen ja alueella toimivan sairaanhoi-

topiirin9 johdosta ja niiden hallitusten johdosta. Haastateltaviksi valittiin hallituksen puheenjohtajat

ja varapuheenjohtajat, pääosin satunnaisotannalla ja toisaalta sillä taustaoletuksella, että kyseisillä

henkilöillä olisi näkemystä tarkasteltavaan asiaan. Valinnassa henkilöiden sukupuoleen ei kiinnitet-

ty huomiota, vaan sukupuolijakauma muodostui satunnaisesti henkilön aseman perusteella. Suku-

puolijakaumaksi muodostui näin ollen varsin miesvoittoinen joukko, mutta tämän työn tulosten suh-

teen sillä ei katsottu olevan merkitystä.

Tärkeämpää kuin sukupuoli oli tarkastelussa poliittinen tausta, joten organisaatioiden hallituksista

haastateltiin kolmen suurimman puolueen edustajat. Puoluejakauma on valittu vuoden 2004 kunnal-

lisvaalien edustavuuden mukaan (Pirkanmaa: Kok, Sdp, Kesk.; Etelä-Savo: Kesk, Sdp, Kok). Ko-

konaisuudessaan haastateltavia valittiin kuusitoista (16), neljä (4) jokaisesta organisaatiosta. Haasta-

9 Etelä-Savossa toimii kaksi sairaanhoitopiiriä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan haastattelujen kautta kuitenkin vain
Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä. Ratkaisu tehtiin, koska Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) tilanne on terveydenhuol-
topiirin toteuttamisen kautta selkeämpi. Itä-Savon sairaanhoitopiiri otetaan kuitenkin ratkaisujensa osalta tarkasteluun
mukaan Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien vastapainoksi, jotta saavutetaan maakunnallinen tarkastelu myös
Etelä-Savon osalta.

TUTKIMUS-
PROSESSIN

ETENEMINEN

Tutkimus-
asetelman

määrittyminen ja
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teltaviin otettiin ensin yhteyttä sähköpostitse ja sitten puhelimitse. Vastaajat haastateltiin henkilö-

kohtaisesti, yleisimmin haastateltavan oman organisaation tai yhdyskuntatieteiden laitoksen tiloissa.

Yksi vastaaja vastasi kysymyksiin sähköpostitse. Yksi haastattelu tehtiin julkisessa kahvilassa ja

yksi puhelimitse. Kaikki haastattelut nauhoitettiin.

Haastattelurunko oli luonteeltaan puolistrukturoitu. Puolistrukturoitua runkoa käytettiin, koska ha-

luttiin mahdollistaa haastateltavien oma ideointi ja aiheiden mahdollinen lisääntyminen haastattelun

aikana, mutta kuitenkin ohjata ideointia tutkimusintressin mukaisesti (teemahaastattelurunko, ks.

liite 1). Haastattelut alkoivat maakunnan kokonaiskuvaa selkeyttämällä, minkä jälkeen edettiin uu-

distamisen haasteisiin sekä puitelain ja mahdollisen koordinointitahon tarkasteluun.

Haastattelujen kesto riippui osin vastaajan aikataulusta. Pirkanmaalla haastattelut kestivät puolesta

tunnista vajaaseen tuntiin, Etelä-Savossa haastattelut kestivät jonkin verran pitempään, keskiarvona

ollen noin tunti. Haastatteluissa yhtenä haasteena oli, että useat vastaajat toimivat sekä hallituksen

jäsenenä tai puheenjohtajana että kunnanjohtajana. Vaikka roolit pyrittiinkin pitämään erillään, ko-

rostuu vastauksissa väistämättä ainakin ajoittain kuntatoimijan rooli maakuntatoimijan kustannuk-

sella10. Asetelma on kuitenkin ymmärrettävä sikäli, että maakuntaorganisaatio ei toimijana ole yhtä

vahva kuin kunta. Aineiston ja tutkimuskysymysten näkökulmasta roolien vaihtelua ei kuitenkaan

koettu suurena ongelmana, koska maakunta on kuitenkin lopulta kuntien yhteistyön ja edunvalvon-

nan elin ja erityisesti luottamushenkilöiden ollessa kyseessä koostuu liiton näkemys joka tapaukses-

sa kuntien näkemyksistä.

Aineiston analyysissä vastaajien organisaatiotaustaa ei eritellä, vaan vastauksia käsitellään kokonai-

suutena, jonka sisällä esiintyy vaihtelua. Vaihtelua pyritään myös osin tuomaan esiin analyysissä,

jotta saadaan luotua mahdollisimman laaja kuva maakunnan tilanteesta ja toimijoiden näkemyksis-

tä. Poliittista taustaa ei korosteta, vaan keskiössä on mielipiteiden ja näkemysten kirjo. Myöskään

näkemysten kvantitatiivista erittelyä ei koettu analyysissä oleellisena. Koska tässä tutkielmassa on

haettu erityisesti monipuolisia näkemyksiä tarkasteltaviin asioihin (eikä niinkään yleisimpiä näke-

myksiä), ei kaikkien näkemysten taustalla ole välttämättä suurta joukkoa vastauksia. Kuitenkin jos

jostakin asiasta oltiin hyvin yksimielisiä, on se mainittu analyysin yhteydessä.

Raportin seuraavassa osassa hahmotellaan työn käsitteellis-teoreettinen kehys ja taustoitetaan sen

kautta aluetason roolia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisessa.

10 Kuntatoimijan rooli korostui erityisesti kunnanjohtajilla, toisaalta myös muiden luottamushenkilöiden taustoilla oli
vaikutusta näkemyksiin.
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3 KÄSITTEELLISET YHTEYDET

3.1 Alueellisuus ja mikrotason uusi regionalismi

Regionalismi voidaan ymmärtää ideologisena lähestymistapana. Hallinnollisessa yhteydessä regio-

nalismi viittaa ajattelutapaan, joka korostaa valtiota pienemmän aluetason roolia (maakunnat, pro-

vinssit ja osavaltiot). Klassinen regionalismi viittaa alueellisuuteen, joka painottaa vaaleilla valittua

alueellista hallintoa. Suomessa ainut suoralla vaalilla valittu alueellinen hallintotaso on, Ahvenan-

maan maakuntaa ja Kainuun hallintokokeilun aluetta lukuun ottamatta, kunnallishallinto. Alueella

tarkoitetaan tässä työssä ruotsalaista määritelmää11, josta erotetaan tarkasteluun hallinnollinen alue.

Euroopan Alueiden Liiton mukaan alue on maantieteellinen, julkisoikeudellinen yksikkö, jolla on

poliittinen itsehallinto, ja joka sijoittuu välittömästi hallinnollisesti valtionhallinnon alapuolelle

(Assembly of European Regions 1997, 4).

Grenin (2002, 10) mukaan alueellisuus nousi uudelleen hallinnon järjestämisen muodoksi 1800-

luvun lopun Ranskasta. Ranskassa esiinnoussut alueellisuus mielletään nykyiseksi uudeksi alueelli-

suudeksi eli uudeksi regionalismiksi (new regionalism)12. Ennen hallinnon keskittämistä hallintojär-

jestelmä oli muun muassa huonon tiedonvälityksen vuoksi muodostunut luonnostaan alueelliseksi ja

hajautetuksi. Alueellisuuden käsite on näin ollen hallinnossa paljon keskittämistä vanhempi ajatte-

lutapa, vaikka keskittäminen onkin viime aikoina ollut suuressa roolissa. Gren (2002, 10) jatkaa että

alue käsitteenä löytyy useimmista Eurooppalaisista hallintojärjestelmistä ja se tarkoittaa suuremman

yksikön jakamisesta alayksiköihin, joilla on jonkinlainen johto sekä vastuu joko verotuksesta, hal-

linnosta, järjestyksestä tai muusta sellaisesta. Suomalaisessa järjestelmässä aluetaso on suoran de-

mokratian näkökulmasta heikompi kuin useissa muissa Euroopan valtioissa.13

Uuden regionalismin keskiössä on ajatus ylikansallisen, kansallisen ja alueellisen tason kolmitahoi-

sesta suhteesta (Gren 2002, 8). Uusi regionalismi on uutta ensinnäkin siksi, että se nousi omaksi

ideologiakseen vasta 1990-luvulla. Toisaalta ajattelutapa on tuore siinä mielessä, että uusi regiona-

lismi, erotuksena klassiseen näkemykseen, viittaa aluehallinnon monipuolisiin järjestämismuotoihin

ja korostaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Anttiroiko & Valkama, 2006) Tämä yhteistyö esiin-

11 Pohjoismainen/ruotsalainen alueen määritelmä kattaa ainakin seuraavat osa-alueet: kulttuurinen, hallinnollinen, kan-
sainvälinen. (Gren 2002, 9)
12 Moderni alueellisuus (regionalismi) nousi Ranskassa tiukan keskittämisen vastavoimaksi Elisée Reclusin tai Alexan-
dre de Torquevillen vaikutuksesta. Kesti kuitenkin noin sata vuotta ennen kuin heidän ajatuksensa toteutuivat aluere-
formein 1980-luvun alusta lähtien.
13 (Erään haastatteluissa esiin tulleen näkemyksen mukaan tällä ei kuitenkaan välttämättä olisi suoranaista vaikutusta
alueellisen kehittämisen käytäntöihin.)
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tyy nykyisin usein sopimusperusteisuutena (neuvoteltu järjestys ks. luku 5) ja on keskeisessä roolis-

sa myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa.

Klassinen ja uusi regionalismi jakavat kuitenkin käsityksen siitä, että yhteistyössä toimiva aluehal-

linto parantaa paikallisia palveluita. Tämän lisäksi uuden regionalismin edustajat näkevät aluehal-

linnon lisääntyneellä yhteistyöllä olevan myös globaaleja vaikutuksia. Alueellisten rakenteiden kat-

sotaan palveluiden myös parantavan alueiden kilpailukykyä. (Swanstrom 2001, abstrakti) Antti-

roikon mukaan uusi regionalismi näkee valtion sisäisen alueellisen hallinnon koostuvan useista eri-

laisista alueellisista toimijoista, alueyhteistyöstä14, sekä kuntayhteistyöstä15 (Anttiroiko & Valkama

2006). Tässä tutkielmassa tarkastelussa ovat maakuntien liitot ja sairaanhoitopiirit, jotka ovat orga-

nisaatiomuodoltaan kuntayhtymiä, eli jo sellaisenaan kuntien alueellisia yhteistoimintaorganisaa-

tioita.

Uudistuksen toteuttaminen nähdään Johanssonin ja Borellin (1999, 589) mukaan prosessina, jossa

paikallistason toimijat ratkaisevat alueellaan esiin nousseita ongelmia. Paikallistoimijat pyrkivät siis

heidän mukaansa löytämään alueellaan konsensusta ja ratkaisuja keskinäisten neuvottelujensa kaut-

ta. On kuitenkin huomattava, ettei alueiden painottaminen uudistusten läpiviemisessä tarkoita kes-

kushallinnon heikkenemistä samassa suhteessa, eikä myöskään sitä, että epäsuorat menetelmät oli-

sivat jotenkin tehottomampia kuin suorat. (Johansson & Borell 1999, 1, 585) Esimerkiksi puitelain

ja sen mahdollistavien interventioiden kautta keskushallinnolla on edelleen suuri rooli uudistuksen

ratkaisuissa, elleivät alue- ja paikallistoimijat saa muodostettua sosiaali- ja terveydenhuollon linja-

usten mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Uusi regionalismi on merkinnyt myös alueellisen kehittämisen roolin korostumista (Soine-

Rajanummi & Saastamoinen 2002, 6). Maakuntaliittojen asemaa vahvistettiin Suomessa regiona-

lismin näkemysten mukaisesti vuonna 1997 kun aiemmat maakunnalliset läänit korvattiin suurlää-

neillä. Maakuntien liitot saivat tuolloin hoitaakseen alueensa yleisen kehittämisen ja suunnittelun

tehtäviä. Vuonna 1994 maakunnille oli jo annettu aluekehitysvastuu ja maakuntapohjaiseen alueja-

koon siirryttiin vuonna 1997 (Stenvall 1999, 15–16).

Aluehallinnon kehittämisellä on Stenvallin mukaan tavoiteltu valtiovallan ja paikallishallinnon vä-

littäjätahon löytämistä (Stenvall 1999, 15–16). Alueellisia ongelmia ratkaistaan yhä enemmän pai-

kallistason ja maakunnan liiton yhteistyön kautta. Valtion rooli jää tässä asetelmassa entistä enem-

14 Keskushallinto: ministeriöt, valtion virastot; aluehallinto: lääninhallitukset, ympäristökeskukset ja T&E-keskukset;
paikallishallinto: valtion paikallishallinnon virastot, kunnat.
15 Kuntayhteistyö: maakuntien liitot, kuntayhtymät
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män ohjaavaksi, tukevaksi ja perusrakenteista huolehtivaksi (Stenvall 1999, 15–16).

Käynnissä olevassa uudistuksessa välittäjätahoa ei kuitenkaan ole sen alkuvaiheen (aluevaihe) jäl-

keen määritelty, vaan vastuu uudistuksen toteuttamisesta on kunnilla. On kuitenkin havaittavissa,

että kuntien kautta toteutuva uudistus saattaa johtaa maakunnallisesta näkökulmasta epätasapainoi-

siin ratkaisuihin. Näin ollen voisi olla aiheellista määritellä uudistukselle jokin maakunta- tai alue-

tasoinen koordinoija. Maakunnassa aluekehittämisen tehtävät kuuluvat maakunnan liitolle, samoin

kuin maakunnan edunvalvonta. Terveyspalveluista puhuttaessa oleellisessa vastuussa ovat puoles-

taan sairaanhoitopiirit. Näin ollen sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta on jo nyt olemassa

kaksi alueellista toimijaa, jotka voisivat avustaa kuntia uudistuksessa tai muuten koordinoida uudis-

tuksen maakunnallisesti vaikuttavia prosesseja. Tällä hetkellä kuntayhtymien panoksen hyödyntä-

minen riippuu kuitenkin kuntien päätöksistä.

3.2 Uusi hallintatapa eli governance

Uusi regionalismi tuo keskushallinnon valtaa kaventaessaan mukanaan myös uuden hallintotavan.

Tätä voidaan kutsua nimellä hallinta (governance). Vaikka hallinta voidaankin määritellä monella

tavalla, Rhodesin mukaan sen peruslähtökohtana on, että hierarkkisen ohjauksen vähentyessä aluei-

den roolit korostuvat. Hierarkkinen ohjaus puolestaan väistämättä vähentyy kun alueelliset erot ote-

taan käytännön toimissa huomioon. Hallinta on siis ei-hierarkkinen hallintotapa, jossa erilaisten

politiikkaverkostojen roolit korostuvat. (Rhodes 1997, 9 ja Pierre 2000, 3)

Suomen valtiojohdossa alettiin siirtyä hallinnosta hallintaan 1980-luvulla ja siirtymän taustalla on

julkisen sektorin muuttuminen toimintaympäristönsä mukana, sekä toimintaympäristöjen monimut-

kaistumisen tuoma toimijoiden keskinäisriippuvuuden lisääntyminen. Hallintaan siirtyminen on

merkinnyt säädösperusteisen valtionohjauksen vähentämistä, alue- ja paikallistason ratkaisuvallan

lisäämistä sekä taloudellisen ajattelun vahvistamista. Hallinnassa kehityksen pääsuunnat ovat näin

ollen valtion säädösohjauksen vähentäminen (deregulaatio), keskittämisestä alueellisuuteen siirty-

minen (desentralisaatio) sekä markkinaohjautuvuus. (Anttiroiko ym. 2003, 164–166)

Vaikka nykyään puhutaan usein verkostomaisesta hallinnasta, valtionhallinnon kontekstissa verkos-

tomaisuus ei täysin toteudu. Tämä näkyy muun muassa siten, että valtiolla on lopulta Paras-

hankkeessa interventio-oikeus. Koska tällainen kontrolloiva taho on asetettu, ei voida puhua verkos-
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tomaisuudesta. Edellinen näkemys kumpuaa Kickertin (1995, 149) ajatuksesta, että verkostomaises-

sa hallinnassa ei ole olemassa ylätasoa, eikä näin ollen myöskään ylhäältä alas -näkemystä (Kickert

1995, 149, Johansson & Borell, 1999, 593 mukaan). Koska Suomen uudistuksessa ylätaso on edel-

leen olemassa ja myös vaikuttaa vahvasti alatason päätöksiin, ei Kickertin tulkinnan mukaan voida

puhua verkostomaisesta uudistamisesta.

Rhodes (1997, 56–60) erottaa seitsemän hallinnan määritelmää, ja katsoo samalla hallinnan toimi-

van ikään kuin kattokäsitteenä. Rhodesin seitsemän määritelmää hallinnasta ovat:

1) hallinta yrityshallintona – entistä markkinaperusteisempi hallintotapa

2) hallinta uutena julkishallintona (NPM) – yksityisen sektorin menetelmiä julkiselle sektorille

3) hallinta hyvänä hallintona – hallinnon tehokkuus, avoimuus ja tilivelvollisuus sekä tarkastus

4) hallinta kansainvälisenä yhteisriippuvuutena – vähentää kansallisvaltion määräysvaltaa

5) hallinta sosiaaliskyberneettisenä järjestelmänä – vähentynyt keskushallinnon yksinvalta

6) hallinta uutena poliittisena taloutena – hämärtyneet erottelut valtion, kansalaisyhteiskunnan ja

markkinatalouden välillä

8) hallinta verkostoina – hallintakäsitteen ydin

Hallintaa voidaan pitää hallintoa laajempana käsitteenä, koska se viittaa julkisyhteisöjen lisäksi

myös muihin toimijoihin. Näihin voidaan lukea muun muassa kolmannen sektorin organisaatiot

(Rhodes 1997, 57). Rhodes jatkaa, että hallinta on toisaalta myös haaste hallittavuudelle, koska ver-

kostot muuttuvat autonomisiksi ja hylkivät ohjausta (Rhodes 1997, 59). Erotuksena uuteen hallin-

taan Rhodes (1997, 3) esittää niin sanotussa vanhassa hallinnossa olevan kyse siitä, että kansallis-

valtio ohjaa yhteiskuntaa ja taloutta tavoittein ja poliittisin neuvotteluin. Rhodes jatkaa, että samalla

kun hierarkia vähenee, valtion rooli kansallisvaltion kaltaisena keskitetysti alueitaan ohjaavana or-

ganisaationa heikkenee.

Pierre puolestaan erottaa hallinnan käsitteessä kaksi merkitystä: Yhtäältä hallinta viittaa toimiin

joiden kautta valtiot sopeutuvat ulkoiseen ympäristöönsä. Toisaalta Pierre kuvaa hallintaa sosiaalis-

ten järjestelmien koordinoinnin teoreettiseksi tai käsitteelliseksi esitykseksi, jonka kautta kuvataan

valtion roolia järjestelmän kokonaisuudessa. (Pierre 2000, 3) Hallinnassa korostuvat toiminnot ja

prosessit, eivät institutionaaliset rakenteet. On kuitenkin huomattava, että muutos koskee pääasialli-

sesti julkisyhteisöjen toimintatapoja, siirtymää byrokraattisesta toiminnasta kohti dynaamista ja

kehittämisorientoitunutta toimintaa. (Anttiroiko ym. 2003, 169.) Instituutiona sekä tasa-arvon ja

hyvinvoinnin näkökulmasta, sekä tiettyjen julkishyödykkeiden tuottajana, julkinen hallinto säilyy
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tärkeänä toimijana edelleen. (Anttiroiko ym.  2003, 169)

Rhodesin mukaan hallinta myös häilyttää rajaa valtion ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Tästä johtu-

en valtio alkaa koostua hallinnon ja muiden yhteiskunnan toimijoiden organisaatioiden välisistä

verkostoista, joita kukaan ei ylivaltaisesti hallinnoi tai ohjaa. Hallinnon (government) haasteena

onkin näin ollen näiden verkostojen edistäminen ja niiden välisten uusien yhteistyömuotojen etsi-

minen. Tämä johtaa samalla siihen, että hallinnollisen toiminnan tulokset eivät useinkaan ole enää

säännönmukaisen implementoinnin eli toimeenpanon seurausta, vaan toimijoiden välisen yhteistyön

tulos. (Offe 1984, 310 Rhodesin 1997, 57 mukaan)

Viittaus hallintaan siirtymisen aiheuttamasta implementoinnin perusperiaatteiden muutoksesta

muuttaa oleellisesti keskushallinnon määrittelyvaltaa suhteessa alue- ja paikallishallintoon. Kes-

kushallinnolle jää asetelmassa lähinnä uudistuksia arvioiva ja hyväksyvä tai ei-hyväksyvä rooli. Jos

valtionhallinto pidättää itsellään interventio-oikeuden uudistuksen lopussa, koordinoi se käytännös-

sä pitkälti myös uudistuksen toteuttamista. Julkishallinnon johdon osalta aikaisemmin kuvattu on-

nistunut siirtymä kohti verkostoja merkitsee verkostotyön ymmärtämisen välttämättömyyttä sekä

käsitystä erilaisista joustavista toiminnan tavoista.

Demokraattisesta näkökulmasta Rhodes huomauttaa, että kaikesta joustavuudestaan huolimatta, ja

ehkä juuri siksi, verkostot ovat myös erilaisten intressien mukanaolon seurauksena eräänlainen uhka

demokraattiselle tilivelvollisuudelle. (Rhodes 1997, 58) Toisaalta uusi hallinta tarjoaa kansalaisille

uusia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja hallintoon entistä enemmän, verkostojen kautta

(Rhodes 1997, 58). Se, hyödynnetäänkö nämä tilaisuudet, riippuu pitkälti kansalaisista itsestään.

Viimeaikaiset vaaliosallistumisen luvut eivät kuitenkaan luo kovinkaan aktiivista kuvaa kansalais-

ten osallistumishalusta. Toisaalta voidaan myös pohtia miten hallinnon toimijoiden oma asennoitu-

minen ja toiminta vaikuttavat osallistumisen laajuuteen.

Alueellisten organisaatioiden keskinäisriippuvuus lisääntyy, koska monimutkaisuutta ei voi hallita

yksittäisten organisaatioiden omilla toimenpiteillä. Monimutkaisuutta ei voi johtaa muista riippu-

mattomasti, koska yksipuolisella toiminnalla ei voida riittävästi ennakoida tai ehkäistä häiriöitä ja

niiden syitä. Julkisen sektorin haasteista suurin osa on tällaisia hankalia tai ”ilkeitä” ongelmia, joita

yksittäisten organisaatioiden on lähes mahdotonta yksinään hallita. Näin ollen uudenlaisen hallin-

nan tarve lähtee monimutkaisuuden ja tilannekohtaisten vaikutusten aikaansaamasta haasteesta.

Samalla se tarkoittaa sitä, että hallinta muodostuu useiden eri toimijoiden toiminnan summana.

(Anttiroiko ym. 2003, 139)
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Toimintaympäristön monimutkaistuessa myös hallinnon järjestelmät monimuotoistuvat hallinnaksi,

jossa valtio ei kuitenkaan ole enää ainoa toimija ja toimintatapojen sanelija. Näin ollen kuntien rooli

alueiden muodostajina korostuu. (Anttiroiko ym. 2003, 167) Kuntien korostunut rooli näkyy myös

Suomen käsillä olevassa uudistuksessa, mutta laajemman näkemyksen ja suunnittelun puute voi

aiheuttaa haasteita maakunnan tasolla. Tämä näkökulma on myös tämän työn asetelman taustalla.

3.3 Hallinnan horisontaalisuus ja vertikaalisuus

Hallinnassa erotetaan horisontaalinen ja vertikaalinen ulottuvuus. Horisontaalinen ulottuvuus viittaa

yhteistyötä tekeviin toimijoihin, jotka tekevät työtä yhdessä saavuttaakseen omia ja yhteisiä tavoit-

teitaan. Kun uudistuksen prosesseja ajatellaan tästä näkökulmasta, alue- ja paikallistasojen omat

alueittain vaihtelevat käytännöt vaikuttavat suuresti niihin tapoihin jotka toiminnassa korostuvat.

Horisontaalisen hallinnan näkökulmasta alueiden sisäisillä käytännöillä on siis suuri osuus siinä,

millaisia uudistuksia maakunnan kontekstissa saadaan toteutettua.

Alimmilla tasoilla (alue- ja paikallishallinto) hallintasuhteet liittyvät päätöksentekoon, palvelujen

järjestämiseen ja kehittämistoimintaan. (Anttiroiko ym. 2003, 171) Kunnan tai alueen sisällä yhteis-

työsuhteet voivat olla luonteeltaan sopimuspohjaisia (perustuvat sopimukseen), kumppanuuksia

(sopimusmallin ja verkoston väliltä), verkostoja (löyhiä) tai tapauskohtaisia (projektiluonteisia)

(Anttiroiko ym. 2003, 176–177). Hallintasuhteiden näkökulmasta tässä työssä keskitytään ylikun-

nallisiin ja haastattelutahojen valinnan osalta maakunnan tasoisiin hallintasuhteisiin.

Vertikaalinen ulottuvuus puolestaan viittaa hallinnan institutionaalisten tasojen välisiin hallintasuh-

teisiin. Poliittis-hallinnollisessa kontekstissa vertikaalisten suhteiden yhteydessä puhutaan usein

monitasohallinnasta. Monitasohallinnassa hallinnon toimijat neuvottelevat keskenään erilaisista

toimista. (Anttiroiko ym. 2003, 172) Tässä tutkielmassa hallinnon tasojen tarkastelu keskittyy pää-

asiallisesti kahteen alimpaan hallinnon tasoon; paikallishallintoon ja kuntien aluehallintoon. Moni-

tasohallintaa esiintyy Paras-hankkeen käytännöissä muun muassa silloin kun kunnat neuvottelevat

valtion kanssa tai raportoivat suunnittelemistaan alueellisen palvelujärjestelmän uudistamisen toi-

mista ylemmälle hallinnontasolle.

Edellisten näkemysten kautta työssä korostuu alueen tarkastelun kannalta horisontaalinen hallinnan

ulottuvuus tarkasteltaessa alueen toimijoiden näkemyksiä oman alueensa mahdollisuuksista. Toi-
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saalta tarkastelussa esiintyy myös vertikaalinen hallinta, puitelain muodossa. Tässä vertikaalisessa

ulottuvuudessa sivutaan lisäksi kuntien ja alueiden itsehallintoa, joka erilaisten pakottavien sään-

nösten vaikutuksesta väkisinkin kaventuu. Tämä puolestaan aiheuttaa vastustusta silloin, kun kun-

nan tai alueen omat intressit ja puitelain raamit eivät kohtaa.

Hallinnan käsitteeseen liittyy tiiviisti neuvoteltu järjestys (ks. luku 5). Neuvoteltu järjestys viittaa

yhteistoimintaan jota harjoitetaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Uudessa hallintoajat-

telussa korostuvat tapauskohtaisuus yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteiden rakentumisessa.

(Haveri 2000, 40 ja Anttiroiko ym. 2003, 137–138) Käsillä olevassa Paras-uudistuksessa neuvoteltu

järjestys näkyy ainakin siten, ettei tavoitteena ole muodostaa koko maahan yhtenevää palveluraken-

netta, vaan edetä paikallisista ja alueellisista lähtökohdista kohti kullekin alueelle sopivaa ratkai-

sua16.

3.4 Uusi paikallisuus ja monitasohallinta

Byrnen mukaan lokaalisuus eli paikallisuus voidaan ymmärtää vuorovaikutusverkostoksi, joka

muodostuu kulttuurisesta tasosta ja fyysisestä läheisyydestä. (Byrne 2001, 73, Soine-Rajanummi &

Saastamoinen 2002, 128 mukaan) Häklin mukaan lokaliteetti- eli paikallistutkimuksen ytimessä on

ajatus paikallisten olosuhteiden ja rakennemuutoksen kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen dynamii-

kasta. (Häkli 1999, 116) Maakunnallinen järjestelmä muodostuu kuntien ja seutujen kautta, joten

paikallisuus vaikuttaa suoraan maakuntatasoon. Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan maakunnal-

lisen palvelujärjestelmän tasapainoon, toimivuuteen ja kestävyyteen yksittäisten paikallisten ratkai-

sujen kautta.

Saastamoinen ja Soine-Rajanummi esittävät uutta paikallisuutta käsittelevässä artikkelissaan uuden-

laisen paikallisuuden korostuksen liittyvän kysymyksiin riskienhallintaproblematiikan, ratkaisumal-

lien ja ratkaisuedellytysten muutoksista. Ajatus on loogisessa yhteydessä uuden regionalismin alu-

eiden roolia korostaviin ajatusrakenteisiin. Paikallisuus on noussut toiminnan tavaksi valtiokeskei-

sen ohjelmaratkaisun tilalle, menetelmäksi ratkaista ihmisiä lähellä olevia ongelmia. Paikallisuudes-

sa korostuu myös pyrkimys hallita lähiympäristön sosiaalisia riskejä uudella tavalla. Paikalliset on-

gelmanratkaisun menetelmät ovat nousseet globaalin kehityksen rinnalle. (Soine-Rajanummi &

16 Vaikka perustavoitteena olisikin jättää mahdollisuuksia alueille itselleen, puitelaki kuitenkin paljolti myös rajaa uu-
distuksen toteuttamisen mahdollisuuksia.  Yhteneväisyydestä on myös monenlaisia käsityksiä.
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Saastamoinen 2002, 124)

Paikallisuus ymmärretään usein valtion- ja kuntien hallinnon alimpana tasona, joka kansalaisia lä-

hellä ollessaan sisältää myös paljon kulttuurisia ja emotionaalisia näkökohtia. Soine-Rajanummen

ja Saastamoisen mukaan suomalainen identiteetti on vahvasti sidoksissa paikallisuuteen ja alueelli-

suuteen, mutta paikallisuus ja alueellisuus eivät ole välttämättä käytännössä kestävällä pohjalla.

(Soine-Rajanummi & Saastamoinen 2002, 129). Paras-hankkeen näkökulmasta näkökanta on hyvin

keskeinen, sillä kestävää palvelurakennetta muodostettaessa on usein, erityisesti kuntaliitostilanteis-

sa, luovuttava ehkä suurestakin osasta paikallista identiteettiä laajemman yhteisen hyvän vuoksi.

Vaikka paikallisuutta arvostetaan ja sitä halutaan vaalia, nousevat sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velujärjestelmän kautta ajateltuna esiin myös laajemmat kysymykset esimerkiksi turvallisuudesta:

Jos järjestelmä ei ole kestävä, paikallinen turvallisuus kärsii. On siis tehtävä kompromisseja paikal-

lisen identiteetin ja kestävien alueellisten ratkaisujen välillä.

”Suomalaiseen paikallisuuteen liittyy varsin selkeästi alueellinen uudelleenjakautuminen taloudel-

listen toimintaedellytysten perusteella” (Soine-Rajanummi & Saastamoinen 2002, 6). Myös kunta-

ja palvelurakenneuudistusta voidaan tarkastella alueellisen tasa-arvoisuuden näkökulmasta maa-

kunnan sisäisissä ja maakuntien välisissä sekä toisaalta myös kansallisen tason prosesseissa. Talous

on väistämättä suuressa roolissa alueellisin resurssien tehtävässä uudistuksessa.

Edelliseen liittyen Saastamoinen ja Soine-Rajanummi kuvaavat sosialisaation murroksen mukanaan

tuomia teemoja. He katsovat, että ”niissä yhdistyvät usein sosiaalipolitiikka ja kontrollipolitiikka”.

Hankkeita, joissa edelliset politiikat yhdistyvät, he kuvaavat ”riskienhallintaprojekteiksi”, sillä nii-

den tavoitteena on ”erilaisten sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy”. Näin ollen hankkeissa nivou-

tuvat paikallisuus ja uudenlainen kontrolli. (Soine-Rajanummi & Saastamoinen 2002, 125) Palvelu-

rakenteiden tulevaisuussuuntautunutta uudistamista voidaan hyvin perustein pitää tällaisena riskien-

hallinnan hankkeena.

Ongelmanratkaisun näkökulmasta Touraine puolestaan katsoo hyvinvointivaltion haasteiden olevan

koossa: Valtio on yhtäältä liian pieni ratkaisemaan laajoja ongelmia, mutta toisaalta liian suuri rat-

kaisemaan paikallistason kysymyksiä (Touraine 2000, 43). Makrotasolla voidaan ajatella paikalli-

suuden olevan suojautumista globaaleilta voimilta: Globaalin vastavoimaksi nousevat kulttuuriset

yhteisöt. Tällaisena ainakin potentiaalisena yhteisöllisenä alueena voidaan nähdä myös maakunta.

Samalla kuin kansallisen yhtenäiskulttuurin merkitys jakautumisen myötä vähenee, lisääntyy pai-

kallisten ja alueellisten yhteisöjen voima. (Soine-Rajanummi & Saastamoinen, 124)
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Autto (2002, 6) nostaa tutkimuksessaan esiin hyvinvointivaltion toimintaympäristön ja aluepolitii-

kan muutokset alueellisella ja paikallisella tasolla. Kansallisen (ja kansainvälisen) toimintakulttuu-

rin muutokset vaikuttavat paikalliseen toimintakulttuuriin, asettaen sille uudenlaisia haasteita ja

painotuksia. Paikallisuus on myös siirtynyt maaseutuyhteisöistä enemmän kuntatasolle. Autto myös

huomauttaa, että seutukuntien kehittymisen kautta paikallisuuden merkitys voi muuttua edelleen.

(Autto 2002, 6) Tämä siirtymä on oleellinen osa kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista, sillä se

koskettaa uusien järjestelyidensä kautta myös kuntien identiteettikysymyksiä. Näyttää todennäköi-

seltä, että laajemmat ja maakunnan sisäiset palvelurakenteet muodostuvat Paras-hankkeessa pitkälti

seutukohtaisen toiminnan kautta.

Seutu- ja aluetasolle siirtyvät toiminnot pakottavat ajattelun muutokseen. Samalla kun hallinnon-

tasojen välinen muutos on käynnissä, nähdään paikallisten toimijoiden aktiivisuus ja innovatiivisuus

keskushallinnon taholta yhä keskeisempinä tekijöinä. Samalla on käynnissä siirtyminen kilpailu-

keskeiseen ja monitoimijaiseen ajatteluun, jotka myös korostavat paikallisten toimijoiden aktiivi-

suutta ja yhteistyötä. (mukaillen Autto 2002, 6) Perinteiseen kehittämistyöhön verrattuna muutos on

varsin suuri ja samalla paikallistason ylittävän yhteistyön menestys määrittää uudistuksen onnistu-

mista. Paikallinen yhteistyö ja paikalliset rakenteet toteuttavat uudistuksia ja erilaisilla alueilla on

erilaiset mahdollisuudet tarttua haasteisiin. Toimintoja syntyy myös helpommin sinne missä on jo

ennestään toimintaa ja toimijoita. Uudenlaisen aluepolitiikan ja paikallisuuden vaarana onkin kehi-

tyksen keskittyminen. (Hyyryläinen ja Rannikko 2002, 198)
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4 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS

4.1 Puitelaki lyhyesti

Suomen kunta- ja palvelurakenneuudistus perustuu eduskunnan 17.1.2007 hyväksymään ja 23.2.

voimaan tulleeseen lakiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007), eli puitelakiin. Puite-

laki linjaa uudistuksen raamit ja asettaa sen tavoitteet, sekä käynnistää tarkemman suunnittelun

(Suomen kuntaliitto 2007a, 4). Lisäksi laki linjaa minimivaatimuksia alueiden tulevaisuutta koske-

ville päätöksille. Puitelain päätavoitteena on ”vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta kunnallisen

kansanvallan perustalta.” ”Tarkoituksena on parantaa tuotavuutta, hillitä kuntien menojen kasvua,

kehittää kuntien järjestämien palvelujen ohjausta, sekä varmistaa koko maassa laadukkaat ja kan-

salaisten saatavilla olevat palvelut”. (puitelaki 1 §) Puitelaki on luonteeltaan määräaikainen suun-

nittelulaki ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun (Suomen kuntaliitto 2007a, 6). ”Kunta- ja palve-

lurakenneuudistuksen lähtökohta sosiaali- ja terveydenhuollossa on terveyden ja hyvinvoinnin edis-

täminen sekä yhteistyön ja väestöpohjan vahvistaminen palvelujen järjestämisessä. Vaikka rakentei-

ta muutetaan ja palvelujen järjestämispohjaa laajennetaan, ei palvelujen tuottamista ole tarkoitus

keskittää, vaan lähipalvelut turvataan jatkossakin.” (STM 2007a)

Suomessa kuntarakenteen uudistukset ovat viime vuosikymmeninä perustuneet vapaaehtoisuuteen.

(Haveri, Laamanen & Majoinen 2003, 29) Paras-hankkeessa vapaaehtoisuus liittyy lähinnä niihin

kuntiin ja kaupunkeihin, jotka täyttävät puitelain vaatimukset ennestään. Kuntien tekemässä suun-

nittelussa perusedellytyksenä on yhteistyö ja pääpainona strategisuus. Toiminnallisten kokonai-

suuksien tulee lisäksi perustua asiointikäyttäytymiseen ja työssäkäyntiin. Koska uudistuksen tavoit-

teena on kestävä kunta- ja palvelurakenne, on naapurikuntien yhteisen tahtotilan ja tavoitteiden

olemassaolo edellytys seudullisen ja alueellisen muutoksen onnistumiselle. (Suomen kuntaliitto

2007a, 4, 6) Näin ollen kunnat eivät käytännössä toteuta uudistusta yksin vaan se toteutetaan alueel-

lisesti tai seudullisesti. Muun muassa kuntien selvityksissä korostuva strategisuus on näin ollen

myös luonteeltaan ylikunnallista, jolloin alueellinen näkökohta tulee esiin myös käytännössä. Kun-

tien on tehtävä uudistuksessa muutoksia jos tietyt alaehdot täyttyvät. Tämä näkyy selkeimmin puite-

lain asettamissa väestöpohjavaatimuksissa. Toisaalta kunnat ovat kuitenkin saaneet valita tavan

jolla uudistus toteutetaan. Valinnoissa korostuu ymmärrettävästi nykyisen itsehallinnon säilyttämi-

sen halukkuus, sillä eniten kannatusta malleista on saanut peruskuntamalli.

Koska kuntien yhteisessä projektissa tarvitaan myös ylikunnallisia toimia, on syytä tarkastella myös
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alueellisten toimijoiden näkemyksiä uudistuksesta. Tässä tutkimuksessa alueelliseksi rajaukseksi on

valittu maakunnallinen tarkastelu, sillä sen voidaan katsoa olevan suhteellisen (tai vähintään poten-

tiaalisen) toimiva kokonaisuus joka kattaa useita kuntia, olematta kuitenkaan tarkastelualueeksi

liian suuri. Maakuntaliitot ovat lisäksi demokraattisesta näkökulmasta hallitusohjelman aluehallin-

non yleisten uudistuspyrkimysten mukainen organisaatio, jonka painoarvoa on pyritty viime aikoina

lisäämään.

Uuden perustuslain mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden

itsehallintoon. Kuntajaon perusteista säädetään lailla” (PL 122 §). Perustuslain kannalta ja erityi-

sesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla kuntauudistuksessa oleellisia ovat erityisesti

perusoikeudet, sekä ns. TSS-oikeudet17 sekä demokratian vaatimus (Hirvikorpi 2006, 20). Perustus-

lain 19 §:n (oikeus sosiaaliturvaan) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut määrittyvät seu-

raavasti:

”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on

oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oike-

us perustoimeentuloturvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden

aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan on

turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali-

ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava

perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen

hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeut-

ta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.” (PL 19 §)

4.2 Puitelain rakenteelliset mallit sosiaali- ja terveydenhuollossa

Palvelujärjestelmää uudistetaan yleisimmin kuntien, maakuntien tai seutukuntien kautta. Paras-

hankkeen aluevaiheessa esitettiin kolme mallia mahdolliseksi palvelujärjestelmän taustavalinnaksi.

Valitun mallin kautta lähdettiin kehittämään maakunnallista järjestelmää. Aluevaiheessa esillä olleet

mallit olivat peruskuntamalli, piirimalli sekä aluekuntamalli. Malleista eniten muutosta ja suurim-

17 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet.
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mat alueet olisi tuonut mukanaan aluekuntamalli, mutta sitä ei kunnissa kannatettu18.

Suurin osa uudistuksen muutoksista koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysminis-

teriön mukaan ”puitelain mukaisten uusien rakenteiden luominen antaa kunnille mahdollisuudet

vahvistaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamaa että eri hallinnonalojen välisenä yhteis-

työnä toteutettavaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä”. Päävastuu väestön hyvinvoinnista ja

terveydestä säilyy myös uudistuksen jälkeen peruskunnalla, jonka rakenne tosin joissakin tapauksis-

sa kuntaliitosten kautta muuttuu. ”Uusissa palvelurakenteissa voi syntyä myös uudenalaisia suun-

nittelun ja päätöksenteon tasoja”, jolloin kuntalaisten oikeuksista sekä hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisestä on huolehdittava myös uudessa tilanteessa. (STM 2007a) Lisäksi on huomioitava sel-

keät vastuunjaot.

Yhdenmukainen palveluiden järjestäminen on tärkeä osa toimivan palvelukokonaisuuden muodos-

tamista. Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan välttämättä mahdollisimman hyvin toimivia

osapuolten tavoitteita ja voimavaroja yhdistäviä kumppanuusrakenteita (Suomen kuntaliitto 2007a,

11). Uudet rakenteet eivät myöskään saisi luoda turhaa hallintoa tai byrokratiaa.

Uuden kunta- ja palvelurakenteen taustalla ovat aikaisempaa suuremmat palveluiden järjestämisalu-

eiden väestöpohjat. Uudistuksen rakenteellisina keinoina ovat kuntaliitokset tai yhteistyö. (puitelaki

4 §) Perustaltaan hanketta voidaan kuvata ”kehittämisprosessiksi, jonka tavoitteena on auttaa kuntia

hyvinvointipalveluiden turvaamisessa”. Puitelain mukaan perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi

liittyvän sosiaalihuollon tehtävien järjestämisessä väestöpohjan tulee olla vähintään noin19 20 000.

Lisäksi erityissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta koko maa jaetaan kuntayh-

tymiin jotka perustuvat nykyisille sairaanhoitopiireille. (puitelaki, 6 §)

Tällä hetkellä vain neljännes maan terveyskeskuksista täyttää 20 000 asukkaan väestöpohjavaati-

muksen, joten väestöpohjavaatimus on tärkeä uudistusta ohjaava tekijä (Suomen kuntaliitto 2007a,

8). ”Väestöpohjien muodostamisessa poikkeuksia sallitaan perusterveydenhuollossa vain saaristoi-

suuden ja pitkien etäisyyksien vuoksi tai kielellisten oikeuksien turvaamiseksi20.” (puitelaki 5 §)

Lehdon (2005, 38, 59) mukaan toimipisteitä voi kuitenkin olla tiheämmässä kuin 20 000 asukkaan

väestöpohja vaatii, joten lähipalveluiden katoaminen ei ole suora johtopäätös suuremmista palvelu-

jen järjestämisen kokonaisuuksista. Lehto myös huomauttaa, että puhuttaessa suurista kokonaisuuk-

18 Myös Paras-hankkeen aluevaihetta koordinoinut Kuntaliitto kannattaa vahvan peruskunnan mallia uudistuksen pohja-
na ja sen lisänä seudullista ja ylikunnallista työskentelyä (Kuntaliitto 2006).
19 ”Vähintään noin” on osoittautunut varsin monitulkintaiseksi, ja sen tulkinta tulee vaikuttamaan moniin päätöksiin.
20 Yhteistoiminta-alueen perustamisen välttäminen ei kuitenkaan saa olla lähtökohta.
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sista puhutaan yleensä hallinnollisista kokonaisuuksista. Näin ollen toimipaikkoja hallinnollisen

kokonaisuuden sisällä voi olla useita. (Lehto 2005, 38, 59) Suuret yksiköt eivät myöskään puitelain

mukaan ole vastakohta lähipalveluille. Haastatteluissa esiin tulleen (alun perin ilmeisesti eduskun-

nan tulevaisuusvaliokunnan) näkemyksen mukaan tämä tarkoittaa lähinnä noin 5 000 asukkaan poh-

jalle jätettäviä terveysasemia, joilla ei kuitenkaan olisi mahdollisuutta suorittaa monimutkaisia toi-

menpiteitä.

4.3 Maakuntien omat sovellukset aluevaiheen rakenteellisista malleista

4.3.1 Pirkanmaa

Tapaustutkimuksen kohteena olevat maakuntien liitot esittivät aluevaiheessa kuntien kanssa kootut

näkemyksensä rakenteellisten mallien soveltumisesta omille alueilleen. Pirkanmaalla hankkeen

aluevaiheen näkemys oli, että parhaiten maakunnassa voidaan edetä peruskuntamallin pohjalta kun-

tien väliseen syventyvän yhteistyön kautta. Näin voidaan huomioida paikalliset ja alueelliset olo-

suhteet erityisesti väestömäärän osalta ja uudistus voidaan peruskuntamallin kautta toteuttaa yksin-

kertaisesti ja selkeästi. (SM 2005, 21) Pirkanmaan liiton kokoama maakunnan yhteinen näkemys

muutosmalliksi on hankkeen yhteydessä esitettyjen kolmen mallin piirteiden yhdistelmä. Erityisesti

Tampere suhtautui varauksellisesti kaikkiin muutosmalleihin huomauttamalla, etteivät ne vastaa

suurten kaupunkien keskeisiin haasteisiin. (SM 2005, 22)

Alue- ja lähikuntamallin vahvuutena nähdään ”yhtenäinen toiminnallis-taloudellinen maakuntako-

konaisuus”. Tällöin ylikunnalliset toiminnat voitaisiin hoitaa yhtenä kokonaisuutena. Pirkanmaan

maakuntaliiton aluevaiheessa keräämän maakunnallisen näkemyksen mukaan lähikunnalla tulisi

kuitenkin tällöin olla oma talous ja selkeät tehtävät. Piirimallin koetaan Pirkanmaalla olevan par-

haimmillaankin vain väliaikainen ratkaisu. (SM 2005, 22)

Kuntien ja valtion suhteesta oltiin Pirkanmaalla sitä mieltä, että erityisen kallis sairaanhoito on siir-

rettävä valtion rahoitettavaksi (näkemys pätee kaikkien mallien yhteydessä). Maakunnassa huomi-

oidaan myös, että optimaaliset palvelujen järjestämisen väestöpohjat vaihtelevat. (SM 2005, 22)

Tilaaja-tuottajamalli on Pirkanmaalla mahdollinen ja erityisesti sisäisissä hankinnoissaan malliin

siirtynyt Tampere kannattaa sitä vahvasti. Kuntaliitosten katsotaan olevan aiheellisia jos ne tapahtu-

vat kuntien omasta tahdosta. Maakuntarajoihin ei esitetty muutoksia. (SM 2005, 22)
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4.3.2 Etelä-Savo

Etelä-Savon näkemys oli, että mikään esitetyistä malleista ei sovi sellaisenaan maakunnassa toteu-

tettavaksi. Maakuntahallitus esittää, että ”kunnallinen palvelurakenne perustuisi edelleen kattavaan

kuntarakenteeseen ja kuntien seudulliselle ja maakunnalliselle sekä maakuntarajat ja lääninrajat

ylittävälle yhteistyölle.” (SM 2005, 6)

Etelä-Savon ehdotus pohjautuu vuosina 2004–2005 toteutettuun Palveleva Etelä-Savo -työhön.

Työssä maakunta jaettiin esimerkinomaiseen kunta- ja palvelurakenteeseen. Mallissa palvelujen

järjestämisvastuu olisi kunnilla ja laajemmissa väestövastuun palveluissa seutu- ja/tai maakunta-

tasoisilla kuntien yhteistyöorganisaatioilla. Kunnat ja valtio rahoittaisivat palvelut yhdessä. Vaalit

järjestettäisiin kunnallisina, mutta jos maakunnallisesti järjestetään merkittäviä kokonaisuuksia,

tulisi myös maakuntavaaleja harkita. Seutu- ja peruspiiritasolla päätöksenteon tulisi perustua väes-

töpohjaan ja alueen poliittisiin voimasuhteisiin. (SM 2005) Maakuntahallitus myös esittää erityisen

kalliiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtämistä valtiolle (Etelä-Savon maakuntaliitto

2006, 4). Maakuntahallituksen kanta erosi Pirkanmaan kannasta, sillä se halusi säilyttää kyseiset

palvelut kunnilla valtion avustuksin.

Erikoissairaanhoidon osalta maakunnassa pyritään kokoamaan voimavaroja (Mikkeli, Savonlinna,

Pieksämäki, Varkaus) ja se onnistuu osin sosiaali- ja terveyspiirin kautta, sillä Savonlinnan seudulla

on perustettu terveydenhuoltopiiri21. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kunnille jäisi tässä mallis-

sa lasten päivähoito ja vanhusten kotipalvelut. Seutu- tai piiritasolle tulisivat perusterveydenhoito ja

perustasoinen erikoissairaanhoito sekä muun muassa vanhusten laitoshoito ja maakuntatasolle ter-

veydenhuollon harkinta-asiat (perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon toimijoiden maakunta-

tasoiset sopimusjärjestelyt). Edellisten järjestelyjen lisäksi maakuntaliitto on perustanut hankkeen,

jossa kunnat ja kuntayhtymät tuotteistavat ja hinnoittelevat palvelunsa yhteisten periaatteiden mu-

kaisesti yhteen sopivuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. (SM 2005, 7) Toistaiseksi so-

siaali- ja terveyspiiri kattaa kuitenkin vain osan Etelä-Savon maakunnasta, ja näin ollen kokonaisra-

kenne on edelleen jakautunut kahteen sairaanhoitopiiriin.

21 Piirissä on nykyisin myös sosiaalihuollon palveluita.
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4.4 Taloudellisuus ja toiminnallisuus uudistuksen perustalla

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on suurempiin alueellisiin palvelujärjestämisen kokonaisuuksiin

siirtyminen. Suuria yksiköitä voidaan perustella monin eri tavoin ja päällimmäisenä argumenttina

on yleensä esitetty taloudellisia mittakaavaetuja eli skaalaetuja. On arvioitu, että suurien kuntien (tai

organisaatioiden yleensä) palvelutuotanto on yleisesti ottaen taloudellisempaa kuin pienten. Tässä

ajattelussa korostuvat erityisesti suurten yksiköiden suhteellisesti alemmat hallinnolliset kustannuk-

set, vaikka pienet kunnat voivatkin usein kompensoida toimintaansa asiakaslähtöisyydellä ja jousta-

vuudella ja sitä kautta säästää myös kustannuksissa (Solakivi & Virén 2006, 4).

Suuret yksiköt eivät kuitenkaan sellaisenaan ratkaise talouden haasteita. Mittakaavaetuihin pohjau-

tuvien ajatusten taustalla on Solakiven ja Virenin mukaan tuotantoteoreettinen yleinen sääntö siitä,

että optimaalinen tuotantoyksikön koko on kaukana minimikoosta (Solakivi & Virén 2006, 39).

Kuntakoon suurentamisella katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa veropohjan va-

kauttamisen kautta, mikä lisää ainakin taloudellisten suhdannemuutosten sietokykyä (Luoma &

Moisio 2005, 6). Luoman ja Moision mukaan tehokkuus ja kuntakoko eivät korreloi kovin vahvasti

keskenään, mutta tehottomuuden riski on pienen väestön kunnassa kuitenkin suurempi kuin suuren

väestön kunnassa. Selvää tutkimusnäyttöä on myös siitä, että hyvin pienen väestöpohjan tuotanto on

selvästi keskimääräistä kalliimpaa (Luoma & Moisio 2005, 22, 25). Myöskään erikoissairaanhoi-

dossa väestöpohja tai sairaalan koko ei vaikuttanut olevan merkittävä tuottavuuseroja selittävä teki-

jä.22

Talouden moniselitteisyyden vuoksi pelkästään taloudellisin perustein ei pystytä muodostamaan

järkeviä palvelujen järjestämisen kokonaisuuksia. Toiminnallisilla alueilla viitataan niin sanottuihin

luonnollisiin alueisiin, joiden kautta aluetason hallintoa ja palvelujärjestelmiä muodostetaan. Toi-

minnalliset alueet korostuvat kun muuttoliike, työssäkäyntiliikenne ja tarve kuntien väliselle yhteis-

toiminnalle vähentävät kuntarajojen merkitystä (HE 155/2006vp, 7) Käytännössä toiminnallisuus

tarkoittaa sitä, että erilaisia kokonaisuuksia muodostettaessa huomioidaan muun muassa alueen si-

säinen vuorovaikutus ja liikenneyhteydet. Toiminnallinen alue voidaan havaita ainakin siten, että

toiminnallisen alueen sisäiset vuorovaikutussuhteet eroavat sen ulkoisista selkeästi. Hallinnolliset

rajat ja toiminnallisuus myös riippuvat toisistaan. Hallinnon aluejaoilla voidaan vaikuttaa toiminnal-

22 Kansainvälisten tutkimusten mukaan voidaan myös päätellä, että merkittävien mittakaavaetujen saavuttaminen päät-
tyy vuodepaikkojen noustessa yli 100–200:n. Yli 600 paikan laitoksissa mittakaavahaitat myös vaikuttivat tulevan mu-
kaan kuvaan. (Luoma & Moisio 2005, 19)
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lisiin alueisiin niitä vahvistamalla tai heikentämällä. (Anttiroiko ym. 2003, 219)

”Ylikunnallisten palvelurakenteiden vinoutumat ja hallintavaikeudet ja (…) palvelura-

kenne ei korjaudu yhden kunnan päätöksillä eikä ylipäätänsä jokaisen kunnan omissa

nurkissaan tekemillä päätöksillä, olivatpa ne kuinka viisaita tahansa yhden kunnan nä-

kökulmasta katsottuna. Kuntien on tehtävä yhdessä alueellista palvelurakennetta koske-

via päätöksiä ja sitouduttava niiden toteuttamiseen.” (Lehto 2005, 49)

Myös seutuistuminen, eli kaupunkien ja niiden ympäristön vuorovaikutuksen tiivistyminen, vaikut-

taa toiminnallisiin alueisiin. Toiminnalliset alueet ovat näin ollen jatkuvassa muutoksessa. Kaupun-

git laajentuvat ja samalla erilaisten toiminnallisten alueiden määrä vähenee. (Anttiroiko ym. 2003.

219) Näin ollen kehitys kulkee paitsi keskushallinnon uudistusten kautta, myös spontaanisti kohti

kuntaa suurempia toiminnallisia alueita.

Hallinnollisten rakenneuudistusten aikana on huomioitava niiden mahdollistavan vaikutuksen lisäk-

si hallinnollisten rajojen luonnollista kehitystä muuttava vaikutus. Yhtenä näkökulmana voisikin

olla, että suurempia alueita luomalla jätetään enemmän tilaa luonnolliselle kehitykselle niiden sisäl-

lä ja samalla mahdollistetaan enemmän vaihtoehtoja tulevaisuudessa23. Suomen kuntien vahva itse-

hallinto on tosin selkeästi suurempiin alueisiin siirtymistä vastustava tekijä, joten ainakaan välittö-

mässä näköpiirissä ei suuria muutoksia ole. Palveluita kuitenkin järjestetään seutukokonaisuuksien

kautta jo laajasti, joten liike kohti suurempia kokonaisuuksia on käynnissä.

Toiminnallisia alueita voidaan tarkastella paitsi kuntien oman aluehallinnon muodostamisen kautta,

myös keskushallinnon toimenpitein muodostettavien alueiden kautta. Kunnat luovat yhteistä alue-

hallintoa ymmärtämällä keskinäisriippuvuutensa ja muodostamalla näin suurempia toimivia koko-

naisuuksia. Tällainen aluehallinnon muodostaminen on spontaania kehitystä. Keskushallinnon luo-

dessa toiminnallisia alueita laajojen uudistusten kautta voidaan kohdata ongelmia, koska alueiden

jaon taustalla olevien mittareiden relevanttius vaihtelee alueittain. (Anttiroiko ym. 2003, 220) Joil-

lakin alueilla voidaan siksi kokea annettujen rajojen olevan hyvinkin todellisuutta vastaavia, kun

jokin toinen alue taas kokee ne täysin absurdeiksi. Paras-hankkeessa keskushallinnon määräämiä

toimia ovat lähinnä väestöpohjavaatimuksiin perustuvat alueet.

Myös toiminnalliset alueet voidaan kuitenkin käsittää eri tavoin. Tällä hetkellä paikallishallinnon

perusyksikkö on kunta, mutta toiminnallinen alue laajentuu myös kohti seudullisia kokonaisuuksia.

23 Kuin esimerkiksi seutukuntaisiin palvelujen järjestämisalueisiin tukeutumisen kautta
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Vartiaisen mukaan seutu on keskeinen päivittäisen toiminnan piiri (Vartiainen 1992, 7). Vartiainen

myös pitää seutua päivittäisen elämän kannalta yksittäistä kuntaa ja talousmaakuntaa oleellisempa-

na. (Vartiainen 1992, 7). Anttiroiko toteaa, että tästä näkökulmasta seutuja voidaan pitää kuntia

vahvempana lähtökohtana paikalliselle kehittämiselle. Samalla on kuitenkin huomioitava että myös

maakunta voi muodostaa tiiviin toiminnallisen alueen. Näin ollen ns. luonnollinen uudelleenorgani-

soitumisen taso voisi seutujen ohella olla myös maakunta (Anttiroiko ym. 2003, 221). Alueellista

kehittämistä ajateltaessa on kuitenkin huomioitava suuremmat kokonaisuudet, kuin mitä seutujen

kautta voidaan huomioida. Näin ollen tarkasteluun nousee kunta- ja seutukuntakohtaisen erittelyn

sijaan lähinnä maakunnallinen ajattelu. Kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta kuntavetoisuus on

toki ymmärrettävää ja loogista, mutta koska tarve suurempiin alueisiin on kuitenkin olemassa, olisi

tarvetta ennakkoluulottomalle toiminnalle myös kuntaa ja seutua suurempien alueiden kontekstissa.

Mikä sitten on tai voisi olla (talous)maakunnan rooli tulevaisuudessa? Kehitys kulkee kohti suu-

rempia kokonaisuuksia ja voidaan ajatella maakunnan olevan tulevaisuudessa oleellinen toiminnal-

linen alue kun seutukunnat entisestään laajenevat. Näin ollen olisi loogista ottaa maakunta ja maa-

kunnalliset toimijat enemmän mukaan myös käytännön suunnitteluun. Tällä hetkellä maakunnan

liitolla on lähinnä strategisen aluekehittämisen rooli, mutta käytännön toteuttaminen on kunnilla ja

seutukunnilla (Talvitie 2000, 35). Kaiken kaikkiaan poliittiset toimijat ovat historiallisestikin varsin

erimielisiä siitä, millainen rooli maakunnalla tulisi tai voisi palvelujärjestelmän osalta olla.
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5 NEUVOTELTU JÄRJESTYS TULKINNALLISENA APUVÄLINEENÄ

Tutkimuksen analyysin toisen osa-alueen muodostaa teoreettis-tulkinnallinen tarkastelu. Tapausten

haasteiden analyysissä teemoitellaan ja luokitellaan aineistoa aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisen

analyysin jälkeen neuvotellulla järjestyksellä pyritään lisäämään ymmärrystä tutkimuskohteesta ja

syventämään tarkastelua.

Suomen palvelujärjestelmän uudistamista kehystää sopimusperusteisuus, joka on neuvotellun järjes-

tyksen kaltainen teoreettinen lähestymistapa.24 Suuntaviivat annetaan, mutta alueiden sisäiset (neu-

vottelu)prosessit ovat pääosassa. Anselm Straussin neuvoteltua järjestystä voidaan käyttää palvelu-

rakenteen tulkinnallisena apuvälineenä kun tarkastellaan palvelurakenteen uudistamistarvetta raken-

teellisesta näkökulmasta, yhteiskunnallisten rakenteiden muutospaineiden seurauksena.

Palvelurakenteen uudistamiseen liittyvät käytännön neuvottelut ovat keskiössä kun haetaan yksi-

mielisyyttä maakunnan sisäisestä rakenteesta. Tässä yhteydessä tarkastelu keskittyy neuvottelun

makrotasoon. varsinaiseen käytännön neuvotteluprosessin mikrotason (esimerkiksi diskurssien)

analyysi ei näin ollen ole tämän tutkimuksen tavoitteena. Erilaiset puhunnat nousevat kuitenkin

esiin eriävinä näkökulmina.

Teorian neuvotellusta järjestyksestä (negotiated order) kehitti alun perin 1960-luvulta lähtien sosio-

logi Anselm Strauss. Straussin teoria nähdään symbolisen interaktionismin piiriin kuuluvana teoria-

na25. Interaktionistit ovat kiinnostuneita siitä, miten ihmiset tuottavat oman versionsa yhteiskunnas-

ta; tarkastelun keskiössä ovat omassa kokemusmaailmassaan elävät yhteiskunnallisesti aktiiviset

toimijat. (Lampela 2004, 22) Alkuperäinen neuvoteltu järjestys tarkastelee organisaation sisällä

tapahtuvia neuvottelun prosesseja, joiden kautta luodaan puitteita organisaation toiminnalle. Teoria

kehitettiin psykiatrisen sairaalaorganisaation kontekstissa, mutta on perustellusti sovellettavissa

myös maakunnallisiin, pääosin organisaatioiden välisiin (uudistus)prosesseihin.

Teoriaa kehitellessään Strauss (1978) haastoi ajatuksen psykiatrisen palvelutuottajan roolista ratio-

24 Strauss on myöhemmin ehdottanut neuvotellun järjestyksen korvaamista termillä prosessuaalinen järjestys (processu-
al ordering).
25 Denzin tulkitsee interaktionistisen teorian teoriaksi, joka hylkää kokonaisvaltaiset teoriat ja keskittyy paikalliseen
kuvaamiseen ja toimintaan. Näin tekemällä se tarkastelee sitä, miten sosiaaliset asiat liittyvät toisiinsa, ja samalla pyrki-
vät mahdollisimman ymmärrettävään ja käytännölliseen kuvaukseen kohteesta. Interaktionisteja kiinnostaa miten ihmi-
set kehittävät motiivinsa ja toisaalta luovat omat kokemusmaailmansa. Samalla he tarkastelevat sitä, miten ryhmien
historiat vaikuttavat toisiinsa. (Denzin 1992, 23–31)
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naalisena byrokraattisena organisaationa. (Rahaman & Lawrence 2001, 150) Yleisen virallisen ra-

kenteen korostamisen sijaan Strauss nosti esiin organisaatioiden kontingentin eli yhteisriippuvan

luonteen. Straussin mukaan organisaatioiden sosiaalisen todellisuuden tulkinta ja sen rakentuminen

tapahtuu jatkuvan toimijoiden välisen neuvotteluprosessin kautta. (Strauss 1978, 5) Silvermanin

mukaan Straussin ajatuksena on, että kaikki sosiaalinen järjestys riippuu neuvottelusta (negotiation)

ja organisaatioiden rakenteet ja säännöt eivät merkitse muuta kuin tämän neuvotellun järjestyksen

jatkuvaa uudelleenmuotoutumista (reconstitution) (Silverman 1985, 74) Lampela puolestaan tulkit-

see Silvermania siten, että muutokset rakenteellisessa kontekstissa vaikuttavat suoraan

neuvottelukontekstiin. (Lampela 1985, 24)

Straussin mukaan neuvotellun järjestyksen teoriaa voidaan käyttää hyvinkin laajasti, esimerkiksi

silloin, kun tarkasteltavassa organisaatiossa työskentelee eri koulutustaustan omaavia ihmisiä, joilla

on erilaisia filosofioita ja jotka vielä liikkuvat organisaation ja sen ympäristön välillä. (Strauss

1963, 168) Tässä tutkimuksessa ei tarkastella syvemmin henkilöiden välistä sosiologista osa-

aluetta26 vaan pitäydytään organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa, mikä sekin tosin koostuu

yksittäisten henkilöiden näkemyksistä. Tässä tutkimuksessa laajennetaan Straussin teorian lähinnä

organisaation sisäistä asetelmaa kattamaan myös organisaatioiden väliset prosessit. Strauss kuiten-

kin tiedosti teorian toimivan myös laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa, joten päätös teori-

an soveltamisesta on myös Straussin näkemyksen kautta perusteltu.

Strauss painotti työssään grounded theory -lähestymistapaa, eli teoriaa kehittelevää tutkimuksen

tekemisen tapaa. Tämä tutkimus kuitenkin perehtyy neuvotellun järjestyksen ilmenemiseen sisäl-

lönanalyysin ja käytännön ongelmanratkaisun kautta. Seuraavaksi jatketaan teoriaan tutustumista

tarkastelemalla sen sisältäviä käsitteitä ja lopulta niiden muodostamaa kokonaisuutta.

5.1 Järjestys

Järjestys (order) on yksi teoriaa kuvaavista käsitteistä. Neuvotellun järjestyksen teoria lähtee

George H. Meadin määritelmästä, joka tarkastelee järjestystä ja muutosta mielenkiintoisella tavalla:

”Miten pystymme tekemään muutoksia ja samalla säilyttämään järjestyksen? Muutos on

26 Sairaalaorganisaatiossa on paljon sopimuksia ja neuvotteluita esimerkiksi ammattiryhmien ja yksittäisten henkilöiden
välillä.
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ilmeisimmin olemassa olevan järjestyksen tuhoamista, ja kuitenkin yhteiskunta muuttuu

ja sen on muututtava. Näin ollen ongelmana on, miten muutoksen menetelmä saadaan si-

sällytettyä yhteiskunnalliseen järjestykseen.”27

Meadin mukaan28 järjestys on asia, jonka saavuttamiseksi yhteiskunnan jäsenten tulee työskennellä.

Samanaikaisesti sopimukset jotka ovat järjestyksen perustana, eivät ole sitovia tai ajassa muuttu-

mattomia, sillä ennakoimattomuus pakottaa kohtaamaan järjestyksen uudelleen. (Mead 1936, 360–

361 Strauss ym. 1963, 148 mukaan) Neuvotteluissa on kuitenkin huomioitava, että tulokseksi voi

tulla myös käytyä neuvottelua edeltänyt järjestys, jolloin näkyvää muutosta ei välttämättä tapahdu.

Meadin näkemys järjestyksestä esiintyy myös palvelujärjestelmän muutosprosesseissa ja ilmenee

osaltaan järjestyksen saavuttamisen haasteina. Kun järjestelmää muokataan, ja erityisesti jos asen-

teet eivät muutu prosessin aikana, voidaan saada aikaiseksi monimutkaisempi ja kaoottisempi jär-

jestelmä kuin muutosta edeltävä järjestelmä ehkä oli.

Sosiaalinen järjestys rakentuu erilaisista toimijoiden välisistä sopimuksista. Sosiaalinen järjestys on

muutoksessa, ja sen uudelleenmuotoutuminen (reconstitution) voidaan Straussin ym. mukaan mää-

rittää seuraavasti:

”Sosiaalisen järjestyksen uudelleenmuotoutuminen voidaan käsittää monimutkaiseksi

suhteeksi päivittäisten neuvotteluprosessien ja säännöllisten arviointiprosessien välil-

lä.29” (Strauss 1963, 165)

Osa-alueet siis ikään kuin kommunikoivat keskenään: Ensimmäinen osa-alue mahdollistaa päivit-

täiset prosessit ja toisaalta myös niiden kautta virallisempien ja pysyvämpien asetelmien arvioinnin

ja uudelleenmuotoilun. (Strauss 1963, 165) Käytännön toimien ja ideoiden kautta voidaan näin ol-

len uudistaa myös pysyvämpiä rakenteita. Organisaatio tai järjestelmä siis parhaassa tapauksessa

uudistuu avoimen systeemin kaltaisesti ympäristöstään tulevien paineiden kautta ja ne toiminnas-

saan huomioiden. Hallinnollisen muutokset tapahtuvat kuitenkin viiveellä ja voivat tuottaa joko

pysyviä ratkaisuja, tilapäisiä ratkaisuja tai jopa ratkaisuja, jotka eivät koskaan siirry käytännön toi-

mintaan.

27 ”How can you bring those changes about in an orderly fashion and yet preserve order? To bring about
change is seemingly to destroy the given order, and yet society does and must change. That is the problem, to
incorporate the method of change into the order of society itself.” (Mead 1936, 360–361 Strauss ym. 1963, 148
mukaan)
28 Myös Strauss käyttää järjestyksestä Meadin määritelmää.
29 “That reconstituting of social order (…) can be fruitfully conceived in terms of a complex relationship between the
daily negotiative process and a periodic appraisal process.”
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Koska sopimukset ovat aikasidonnaisia ja vaativat aina uutta järjestystä, korostuu järjestyksen uu-

delleenmäärittelyn prosesseissa neuvottelun rooli. Straussin mukaan neuvottelu on väistämätöntä

myös siksi, että ammattilaisten toimintaa ohjaavat säännöt eivät ole selkeitä; kaikkein epäviralli-

simpia sääntöjä ole välttämättä edes kirjattu (Strauss ym. 1963, 151). Strauss jatkaa, että samoja

sääntöjä innovoidaan lisäksi jatkuvasti, (Strauss ym. 1963, 151) jolloin ne ovat ikään kuin valmiina

olemassa, mutta löydetään ajoittain uudelleen. Näkemys voidaan myös luontevasti yhdistää neuvo-

tellun järjestyksen aikasidonnaisuuteen palvelurakenteen muodostamisessa. Yhteiskunnan paineet

luovat kriisin, mikä pakottaa sääntöjen uudelleenmäärittelyyn, jonka seurauksena toiminnan perus-

teet muuttuvat. Säännöt voivat pysyä ainakin makrotasolla pitkälti edellisen uudistuksen aikana

määriteltyjen kaltaisina, kunnes uudet yhteiskunnalliset paineet jälleen pakottavat organisaatiot,

toimijat ja alueet määrittelemään toimintaansa uudelleen. Seuraavan neuvottelutarpeen ilmenemi-

seen vaikuttaa, miten hyvin aiemman neuvottelun tulos vastaa toimijoiden tarpeita. Institutionaali-

sen vakauden näkökulmasta jatkuvat ja suuret neuvotteluprosessit eivät ole toivottavia, joten kaik-

kien osapuolten hyväksymät kompromissiratkaisut ovat toivottavia.

5.2 Neuvottelu

Straussin ym. mukaan neuvottelu on prosessi, joka sisältää antamisen ja ottamisen- (give and take),

diplomatian (diplomacy) sekä kaupanteon (bargaining) prosesseja. (Strauss 1963, 148) Määritelles-

sään neuvottelua Strauss lähtee siitä, että koska kyseessä on neuvottelun kaltainen vuorovaikutusti-

lanne, esiintyy toimijoiden välillä väistämättä jonkinasteisia jännitteitä (Strauss 1978, 11). Toisaalta

myös vallan tasapaino on oleellinen osatekijä neuvotellussa järjestyksessä, sillä muutenhan koko

neuvottelu olisi käytännössä tarpeeton. Kokonaisuutena Strauss näkee neuvottelun yhtenä menetel-

mänä asioiden toteuttamiseen (”getting things accomplished”) (Strauss 1978, 11).30

Strauss ymmärtää neuvottelun (negotiation) kahdella laajuudeltaan erilaisella tavalla: Toisaalta hän

näkee neuvottelun yksilöiden välisinä vuorovaikutussuhteina ja toisaalta laajoina yhteiskunnallisina

neuvottelukonteksteina. (Denzin 1992, 161 ja Lampela 2004, 23) Straussin ym. mukaan neuvotte-

lusta on useita tulkintoja (mm. sovinto: agreement, yhteisymmärrys: understanding, sopimus: cont-

ract) mutta kaikilla niillä on aikaan sidottu luonne. (Strauss ym. 1964, 163) Näin ollen neuvottelu-

30 Poliittisen toiminnan ollessa kyseessä, puolueiden välisten jännitteiden olemassaolo koetaan usein itsestäänselvyyte-
nä. Tässä tarkastelussa jännitteet tulevat esiin kuten aineistosta ilmenee, kuitenkin siten, että poliittiset eroavuudet näyt-
täytyvät lähinnä eriävinä mielipiteinä, eikä niiden puoluepoliittista taustaa erityisemmin korosteta.
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tulos ei ole koskaan pysyvä.

Säännöt  (rules) ovat usein enemmänkin yhteisymmärrystä kuin käskyjä (Strauss ym. 1963, 153),

mikä aiheuttaa neuvottelutarvetta. Sääntöjen luonteen vuoksi niitä on tapauksiin sovellettaessa mää-

riteltävä aina uudelleen, kyseiseen tapaukseen sopiviksi. Näin ollen neuvottelu on luonteva osa

säännöstön jatkumoa, eikä siten tarkoita sitä, että säännöt olisivat jotenkin epäonnistuneita. Silloin

kun toimintaa ei voida sääntöjen kautta säädellä, siitä on neuvoteltava. (Strauss ym. 1963, 156)

Paitsi ulkoa, neuvottelupaineita muodostuu myös sisäisten neuvottelujen kautta. Näin ollen neuvot-

telut myös aiheuttavat uusia neuvotteluja. (Strauss ym. 1963, 156)

Neuvottelua tarvitaan, koska yleisemmällä tasolla määritelty asetelma on saatava käytännössä im-

plementoitua (Strauss ym. 1963, 156). Käytännön toiminta vaatii tarkempia ohjeita, joten toiminta-

tavoista on päästävä yhteisymmärrykseen. Tässä tutkimuksessa käytetty termi toteuttaminen vaatii

yhtä lailla yhteisymmärrystä, käytännössä enemmän kuin implementointi, koska ideointia tehdään

alhaalta ylöspäin. Näin ollen käytännön toimijoiden kautta nousevien näkemysten kirjo on todennä-

köisesti vielä suurempi kuin sitovampien ylhäältä käsin annettujen ohjeiden vallitessa osin, koska

toimijoilla on aito mahdollisuus vaikuttaa toteutettaviin toimenpiteisiin.

Neuvottelutarvetta lisää myös se, että erilaisilla toimijaryhmillä on erilaiset motiivit ja syyt olla mu-

kana toiminnassa (Strauss ym. 1963, 156). Edellinen näkyy palvelurakennetta uudistettaessa ainakin

poliittisten toimijoiden ja virkamiesten erilaisina näkemyksinä. Toisaalta taas poliittisten toimijoi-

den välillä on myös huomattavan erilaisia tulkintoja esimerkiksi maakunnan liiton ja kuntatason

toimijoita verrattaessa. Vertikaalisen neuvottelun kautta muodostuu kuitenkin monimutkainen neu-

vottelujen järjestelmä, joissa yksimielisyyteen pääseminen vaikuttaa ajoittain lähes toivottomalta.

5.3 Neuvoteltu järjestys

Strauss määrittelee neuvotellun järjestyksen perustan seuraavasti:

”Tietyn päivän neuvotellun järjestyksen voidaan ymmärtää olevan kaikkien sillä hetkellä

olemassa olevien organisaatioiden sääntöjen ja politiikkojen, virallisten, epävirallisten ja

lainvoimaisten sopimusten, yhteisymmärrysten ja muiden työjärjestysten summa. Nämä

kattavat kaikkien tasojen, yhteenliittymien ja koalitioiden avoimet ja salaiset sopimuk-
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set.”31 (Strauss 1978, 6)

Perustana neuvotellussa järjestyksessä on sosiaalisen todellisuuden muodostuminen, joka saa mer-

kityksensä konkreettisissa vuorovaikutustilanteissa. (Denzin 1992, 161 ja Lampela 2004, 23) Vaik-

ka neuvottelussa kohdataan usein haasteita, Strauss näkee konfliktit ja ristiriidat rakentavina voimi-

na. Näin hän tulkitsee olevan myös demokraattisessa hallintojärjestelmässä. Ristiriidat nähdään uu-

den ymmärryksen alkuna ja neuvotteluilla puolestaan tuotetaan ratkaisuja ongelmiin. (Lampela

2004, 23–24)

Neuvotellun järjestyksen teorian mukaan organisaatioita ja sosiaalisia järjestyksiä tutkittaessa tulisi

huomioida paitsi vuorovaikutuksen prosessit myös organisaatioiden toiminnan rakenteelliset piir-

teet. Ymmärtämällä sekä neuvottelujen luonteen että sen kontekstin osuuden käytännön toiminnas-

sa, teoria katsoo että molemmilla osa-alueilla on vaikutusta neuvotteluprosessin lopputulokseen.

(Maines & Charlton 1985, 271–272, Strauss 1993, 249 mukaan) Straussin mukaan viralliset raken-

teet eivät kuitenkaan saisi olla tarkastelun pääosassa, vaan organisaatiossa tulisi tarkastella erityises-

ti toimintatapoja ja organisaatioiden toimijoiden välistä toimintaa. (Strauss 1963, 1964, Evans, 213–

229 mukaan) (vrt. Paras-hankkeen rakennekeskustelu). Strauss korostaa siis myös neuvottelukon-

tekstin olemassaoloa (negotiation context). Straussin mukaan neuvottelukonteksti on ihmisten neu-

vottelun aikainen vuorovaikutustilanne, jossa ilmenee myös alaprosesseja muun muassa sopimusten

tekoa ja strategian sekä taktiikan hyödyntämistä.

Strauss mainitsee neuvottelukontekstin ohella myös niin sanotun tietoisuuden kontekstin (awa-

reness context). Tietoisuuden kontekstilla hän viittaa siihen kontekstiin, jonka tiedostamalla ihmiset

toimivat ja myös havaitsevat kontekstissa tapahtuvat muutokset ka se on pitkälti samankaltainen

kuin neuvottelukonteksti. Tietoisuuden kontekstilla Strauss viittaa yhdistelmään siitä, miten jokai-

nen toimija näkee toiset toimijat ja heidän identiteettinsä ja toisaalta miten toimija näkee itsensä

muiden silmissä32. (Glaser & Strauss 1964, 670–671) Toisin sanoen tietoisuuden konteksti on se,

mitä neuvottelija tietää toisesta neuvottelun osapuolesta (julkilausuttu status, henkilön tietoisuus

31”The negotiated order on any given day could be conceived of as the sum total of the (organization’s) rules and poli-
cies, along with whatever agreements, understandings, pacts, contracts, and other working arrangements currently
obtained. These include agreements at every level (of the organization), of every clique and coalition, and include
covert as well as overt agreements.” (Strauss 1978,6.)

32 Tietoisuuden kontekstissa erotetaan vielä neljä tyyppiä: avoin (open awareness context), suljettu (closed awareness
context), epäluuloinen (suspicious awareness context) sekä teeskentely (pretense awareness context). Toimijoiden nä-
kemykset eri kontekstien vallitsevuudesta vaihtelevat, ja tekevät yhteistoiminnasta monimutkaisempaa. Muutokset
toimijoiden käsityksissä lisäksi muuttavat toiminnan kontekstia sosiologisesta näkökulmasta ja sitä kautta myös neuvot-
telusuhteita.
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toisten käsityksistä hänestä, kokonaisuus)33. (Strauss 1978, 98–99) Tietoisuuden konteksti vaikuttaa

neuvotteluprosessin käytäntöihin ja sitä kautta ratkaisuihin ja seuraavaan neuvoteltuun järjestyk-

seen.

Toisaalta Strauss tiedostaa myös laajemman viitekehyksen, organisatoristen rakenteiden olemassa-

olon, ja esittää ratkaisuksi rakenteellisen kontekstin (structural context) (Strauss 1978, 98–99, 237)

Straussin mukaan rakenteellinen konteksti on vakiintunut järjestelmä, joka on neuvoteltu jo aiem-

min, ja kyseisellä hetkellä näyttäytyy objektiivisena rakenteena. (Strauss 1978, 99, 237–238)

Strauss tekee tarkan eron rakenteellisen kontekstin ja neuvottelukontekstin välillä. Rakenteellinen

konteksti on se, minkä puitteissa neuvottelut käydään ja muutokset siinä vaikuttavat suoraan neu-

vottelukontekstiin. (Silverman 1985, 74–75) Strauss huomioi rakenteellisessa näkemyksessään pait-

si toimijat, myös rakenteelliset tekijät kuten työmarkkinat. Lisäksi Strauss ottaa huomioon tietyt

paikalliset tekijät. Tällä huomioinnilla Strauss pyrki tavoittamaan neuvottelun sosiaalisen konteks-

tin. (Silverman 1985, 75)

Neuvotellun järjestyksen näkökulmasta rakenteet eivät voi edeltää neuvotteluprosesseja, vaan ra-

kenteet muodostuvat neuvottelujen seurauksena. Toisaalta voidaan myös ajatella, että jonkinlaisilla

rakenteiden alku- tai esimuutoksilla (esimerkiksi ylhäältä käsin annetuilla) voidaan saada muutos-

ja neuvotteluprosessi käyntiin, jolloin uudet rakenteet lähtevät muotoutumaan neuvotteluprosessin

dynamiikan kautta. Lampelan mukaan ”Straussin teoria voidaan nähdä haasteena vallitseville funk-

tionaalisille organisaatioteorioille, jotka pyrkivät korostamaan sosiaalisten rakenteiden dominans-

sia suhteessa toimiviin ja päättäviin yksilöihin” (Lampela 2004, 25). Rakenteet eivät siis neuvotel-

lun järjestyksen teorian mukaan määrää toimijoiden tekemisiä34.

Neuvoteltu järjestys sisältää paitsi ajatuksen jatkuvista neuvottelun prosesseista ja toiminnan ensisi-

jaisuudesta suhteessa rakenteisiin, myös ajatuksen siitä, että paikallinen toiminta ja preferenssit vai-

kuttavat olennaisesti siihen, millä tavoin periaatteita ja politiikkoja sovelletaan. (Strauss 1963, 148

Evans 2007, 215 mukaan) Näin ollen periaatteiden ja politiikkojen soveltaminen ei ole samanlaista

kontekstista riippumatta, ja myös vaihtelee henkilöiden ja neuvottelutulosten mukaan. Näkemys on

sopusoinnussa myös Paras-hankkeen periaatteiden kanssa, kun pyritään huomioimaan alueelliset

erilaisuudet toteuttamisen prosesseissa35. Sama ajatteluketju esiintyy myös regionalismissa, hallin-

33 Strauss lisää, että tietoisuuden konteksti on myös eräänlainen rakenteellinen konteksti, koska se on laajempi kuin mitä
tarkastelun alla oleva neuvottelun yksikkö. Tietoisuuden konteksti on kuitenkin analyyttinen yksikkö verrattuna esimer-
kiksi sairaalaan rakenteellisena kontekstina.
34 Paras-hankkeen asetelmassa näin kuitenkin osittain on.
35 Vapaus kuitenkin rajautuu tehokkaasti puitelain kautta.
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ta-ajattelussa ja paikallisessa hallinnassa. Lisäksi toimivan aluepolitiikan on katsottu olevan alueit-

tain räätälöityä (Maskell 2000, 70).

Neuvotellun järjestyksen ajatuksena on myös, että viralliset säännöt ja toimintatavat ovat joustavia

ja jatkuvan neuvottelun kohteena (Strauss 1978, 5). Säännöt on kuitenkin luotu toimimaan jossain

tietyssä kontekstissa sekä ajassa, ja näin ollen niiden ei voida katsoa olevan yleispäteviä tai toimi-

van sellaisenaan muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Totuttujen mallien muuttaminen voi

kuitenkin olla hyvinkin tuskaista, kuten myös uudistuksen prosesseista havaitaan. Rakenteiden (ai-

nakin hallinnon ja toiminnan) muuttuminen aiheuttaa muutostarvetta myös aiemmin luoduissa

säännöstöissä, jolloin ne joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Järjestelmän osat ovat siis yhteisriip-

puvia, ja yhden osan muuttaminen muuttaa myös toista.

Straussin mukaan neuvotteluprosessiin liittyy myös paljon erilaisia diplomatian ja kaupanteon pro-

sesseja. Lisäksi neuvottelua käytetään erilaisten esteiden ylittämiseen, muun muassa informaation

salaamisen kautta (Strauss 1963, 148 Evansin 2007, 215 mukaan). Straussin mukaan edellisten löy-

dösten kautta on havaittavissa, että ero virallisten dokumenttien ja jokapäiväisten käytäntöjen välillä

on varsin suuri. Viralliset hierarkkiset asiakirjat eivät siis välttämättä vastaa sitä todellisuutta, mikä

toimijoiden välillä käytännössä ilmenee. Virallisten sääntöjen voidaan myös katsoa olevan usein

enemmänkin resurssi, jota toimijat hyödyntävät luodessaan omanlaisiaan toiminnan tapoja. (Strauss

1963, 151–153, Evans 2007, 215 mukaan) Maakuntatasolla virallisten dokumenttien ja käytännön

toiminnan ero näkyy esimerkiksi siten, että maakunnan liiton strategiset asiakirjat eivät välttämättä

juuri näy käytännön toiminnassa ja maakunnallisten rakenteiden ja toimintojen suunnittelussa, aina-

kaan sellaisina kuin ne on strategioissa linjattu. Näkymättömyys johtuu siitä, että strategioiden käy-

tännön toimeenpano jää pitkälti kunnallisille toimijoille, jotka tulkitsevat asiakirjoja ja toimivat

omien näkemystensä perusteella.

Strauss viittaa teoriaa kehitellessään myös Blaun (1955) tutkimukseen byrokraattisista organisaati-

oista36 todeten, että byrokraattisilla organisaatioilla on emergentti luonne. Tämä tarkoittaa, että ra-

kenteesta nousee elementtejä, jotka vaikuttavat niitä seuraaviin operaatioihin. (Strauss 1978, 41)

Organisaatio siis kehittyy ja muuttuu myös itsestään, ei vain tietoisten uudistusten kautta.37 Vaikka

neuvoteltu järjestys onkin pitkälti epävirallinen prosessi, sen olemassaolo kuitenkin tunnustetaan

laajalti organisaatioiden johdossa. (Strauss 1963, 152–153, Evans 2007, 216 mukaan) Tämän tutki-

36 Viitattu tutkimus: Blau, P. M (1955). The Dynamics Of Bureaucracy. A Study of Interpersonal Relations in Two
Government Agencies. Chicago. University of Chicago Press 1955.
37 Hallintotieteellisessä kirjallisuudessa puhutaan usein oppivasta tai avoimesta organisaatiosta.
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muksen kautta organisaation johdon voidaan tulkita olevan valtionhallinto tai se osa siitä, joka on

tekemisessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kanssa. Huolimatta siitä, että johdossa tiedetään

käytännön toimijoiden soveltavan, rikkovan ja muokkaavan sääntöjä ja määräyksiä omaan ympäris-

töönsä soveltuvaksi, ohjeistavat tahot pyrkivät eri tavoin ohjaamaan kehitystä haluamaansa suun-

taan (Strauss, 1963, 152–153, Evans 2007, 216 mukaan). Tässä voidaan palvelurakenneuudistuksen

kontekstissa (puitelaki) nähdä yhteys siihen, että alueille annetaan vapaat kädet, mutta loppuvai-

heessa valtiohallinto tarkastaa että sitovia sääntöjä on noudatettu. Ohjaus siis säilyy, vaikka toteut-

tamisessa annetaankin osin harkintavapautta.

5.4 Valta

Hallinnan ja alueellisen toiminnan prosesseihin liittyy kiinteästi myös valta. Neuvotellun järjestyk-

sen teorian mukaan valtaa on kaikilla toimijoilla, joskin sen määrät vaihtelevat. (Strauss ym. 1964

Rahaman ja Lawrence 2001, 150 mukaan) Straussin ym. mukaan onnistuneessa organisaatioiden

välisessä neuvottelutoiminnassa tärkeää on juuri toimijoiden välinen vallan tasapaino (”balance of

power”), sillä neuvottelu jo käsitteenä edellyttää jonkinasteista tasapainoa toimijoiden välillä. Val-

lan ymmärretään olevan toimijan kykyä päästä vastustuksen yli saavuttaakseen jonkin tuloksen.

(Strauss ym. 1964 Rahaman ja Lawrence 2001, 150 mukaan)

Alueellisten organisaatioiden välillä oleva vallan tasapainoisuus mahdollistaa siis neuvotteluasetel-

man. Toisaalta neuvottelun osapuolten tasapainoinen neuvotteluasema johtaa siihen, että prosesseis-

ta muodostuu varsin haastavia ja hitaita. Paitsi että valtasuhteet ovat eritasoisia, ne myös (foucaulti-

laisen valtakäsityksen mukaan) muuttuvat prosessin edetessä jatkuvasti (Glegg 1993, 158, Rahaman

& Lawrence 2001, 151 mukaan).
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6 TAPAUS 1: PIRKANMAA

6.1 Pirkanmaan maakunnan kuvaus

Pirkanmaa on väkiluvultaan Suomen toiseksi suurin maakunta. Maakunta

koostuu 28 kunnasta ja sijaitsee Länsi-Suomen läänissä. Pirkanmaan pin-

ta-ala on 14 658 km² ja asukkaita maakunnassa on 472 181 (Tilastokeskus

2007). Maakunnan väestönkasvu on koko maan mittakaavassa varsin

vahvaa; viimeisimmän laskennan perusteella muutos oli positiivinen, 0,9

prosenttia.

Pirkanmaan taloudellinen tilanne on valtakunnallisesti vertaillen hyvä.

Vuoden 2004 bruttokansantuote oli 13 028 milj. €, mikä on koko maahan verrattuna vahva (Tilasto-

keskus 2007). Huoltosuhde kuitenkin heikkenee väestön ikääntyessä ja eläköityessä ja vaikka Pir-

kanmaa kasvaa nopeasti, kestävän ja kattavan palvelurakenteen aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi

tarvitaan toimia (Pirkanmaan liitto 2006). Pirkanmaalla on parin viime vuoden aikana tehty kunta-

liitoksia siten että nelisen kuntaa on vähentynyt. (Pirkanmaan liitto 2007)

Pirkanmaan kaupungit ovat Akaa, Ikaalinen, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano, Tampere, Valkea-

koski, Vammala, Virrat ja Ylöjärvi (Suomen kaupunkiopas 2007). Pirkanmaan kunnat ovat Kangas-

ala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Juupajoki, Kuru, Ruovesi, Vilppula, Kuhmalahti, Kylmäkoski,

Urjala, Mouhijärvi, Punkalaidun, Äetsä, Hämeenkyrö ja Kihniö. Seutukuntia maakunnassa on kuu-

si38.

6.2 Paras-hankkeen haasteet Pirkanmaalla

6.2.1 ”Tällä hetkellä maakunnassa on haasteena raha, erityisesti.”: haasteena talous

Vaikka Pirkanmaalla on kokonaisuudessaan varsin hyvä taloudellinen tilanne, mainitaan suurim-

maksi haasteeksi talous. Toisaalta talouden haasteellisuudesta ei oltu aivan yksimielisiä, sillä myös

työvoimapula asetettiin ensimmäiseksi haasteeksi. Oletettavasti näkemys hieman vaihtelee vastaa-

38 Tampereen -, Ylä-Pirkanmaan -, Kaakkois-Pirkanmaan -, Etelä-Pirkanmaan -, Lounais-Pirkanmaan – ja Luoteis-
Pirkanmaan seutukunta.

Kuva 4 Pirkanmaa
kartalla (Peruskuva
työministeriö 2007)
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jan alueellisen suuntautumisen ja aseman mukaan. Tulevaisuudessa huoltosuhde kuitenkin heikke-

nee koko maassa ja näin ollen taloudellisten resurssien riittämisestä tulee haaste. Koska tässä työssä

pyritään kokonaiskuvaan, nostetaan Pirkanmaan ensisijaiseksi haasteeksi talous kuitenkin tiedosta-

en, että sen vallitsevuus ei ole täysin yksiselitteinen.

Pirkanmaan taloudellinen huoli kohdistuu lähinnä tulevaisuuden turvaamiseen ja kasvun ylläpitämi-

seen. Tällä hetkellä talous ei ilmeisesti toimi suurena uudistuksen taustavoimana ainakaan hyvän

taloudellisen tilanteen omaavilla kunnilla pitkälti siksi, että kunnilla on vielä mahdollisuus tarkkail-

la asioiden etenemistä. Toisaalta odottava kanta voidaan liittää myös kehittämisperinteen ja strategi-

sen näkemyksen näkökohtiin, jotka aiheuttavat vaikeuksia oman kunnan ulkopuolelle suuntautumi-

sessa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa siis olevan Pirkanmaalla uudistuksen keskiössä, mutta enem-

män kuntien ja seutukuntien välisten taloudellisten erojen kuin laajojen maakunnallisten taloudellis-

ten ongelmien kautta.

Pirkanmaan taloudellista tilannetta tarkasteltaessa nousee esiin taloudellisen tilanteen jakautuminen.

Maakunta pärjää toisaalta oikein hyvin ja Tampere vetää sitä vahvasti, mutta mitä kauemmaksi

Tampereelta mennään, sitä vaikeammaksi taloudellinen tilanne muuttuu. Sama kehitys esiintyy vä-

estöpohjia tarkasteltaessa. Talouden kaksitahoinen luonne yhtäältä joustavoittaa ja toisaalta vähen-

tää maakunnassa toteutettavan uudistuksen mahdollisuuksia, sillä hyvin toimeentulevien kuntien

uudistustavoitteet eroavat huomattavasti heikomman talouden kuntien tavoitteista. Heikkojen kunti-

en voi olla myös vaikea löytää toimivia kumppanuuksia, jos hyvin toimeentulevat kunnat pystyvät

hoitamaan puitelain vaatimukset oman kuntansa puitteissa.

Haastatteluissa esiin tulleiden näkemysten mukaan taloudellinen tilanne voi toimia jopa jonkinastei-

sena esteenä uudistuksen tehokkaalle etenemiselle. Näin ollen havaitaan, että hyvä taloudellinen

tilanne ei välttämättä ole palvelurakenteen uudistamisen kannalta positiivinen tai sitä helpottava

tekijä. Ratkaisuja voisi periaatteessa olla helpompi tehdä hyvässä tilanteessa, mutta pakottavuuden

puuttuminen vähentää yhteistyöhalukkuutta ja ehkäisee osaltaan toimintakulttuurin muuttumista

käytännössä, mahdollistaen osaltaan myös periksiantamattomuuden ja kunnallisen identiteetin säi-

lyttämisen.

Haastatteluissa tuotiin esiin myös näkemys, jonka mukaan kuntaliitoksista saatavat varat on joissa-

kin tapauksissa sidottu liittyvien kuntien välillä, eikä varoja näin ollen saada käytettyä laajempaan

kehittämiseen uuden kunnan kontekstissa. Jos avustukset sidotaan jo valmiiksi tuleviin menoeriin ja

säilytetään näin esimerkiksi palveluita, ei avustuksista ja liitoksesta lopulta koidukaan taloudellista
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hyötyä kunnille. Tällöin aikaisempi taloudellinen tilanne säilyy entisenlaisena sillä erolla, että kunta

on maantieteellisesti suurempi.

Taloudelliset erot vaikuttavat myös kuntien palvelujärjestelmän preferensseihin. Pienet kunnat läh-

tisivät mielellään toteuttamaan piirimallia, jonka kautta ne voisivat hoitaa kaikki palvelunsa. Suu-

remmat kunnat ja kaupungit järjestävät palvelunsa mieluummin isäntäkuntamallin kautta. Yhteis-

ymmärrystä on vaikea saavuttaa, sillä kustannusten nousua pelätään molemmin puolin. Pirkanmaal-

la on kuitenkin maakunnan sisällä nähtävissä Paras-hankkeessakin esiin nostettu näkemys siitä, että

alueiden väliset erot voivat kärjistyä uudistuksen aikana. Pirkanmaalla näin näyttää käyvän. Maa-

kunnallisen tasapainoisuuden kannalta vaatimuksena olisi yhteisvastuumentaliteetin kasvattaminen,

mutta kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa kunnat keskittyvät helposti omien haasteidensa ratkai-

semiseen.

Kaiken kaikkiaan taloudellisia haasteita korostetaan Pirkanmaalla, mutta niiden pohdinta ei ilmei-

sesti ole vielä täysin ajankohtaista, sillä talouteen liittyviä haasteita ei eritelty yhtä paljon kuin Ete-

lä-Savon vastauksissa. Etelä-Savon vastauksiin verrattuna taloutta ei Pirkanmaalla myöskään liitetty

samassa mittakaavassa muihin maakunnan haasteisiin. Tulos voi tosin johtua myös siitä, että haasta-

teltavien näkemys painottui osin vahvaan Tampereen seutukuntaan.

6.2.2 ”Sitä kaipais tänne, että näitä vois tehdä yhdessä.”: haasteena yhteistyö

Paitsi talouden, myös vahvojen kuntien katsottiin olevan syynä uudistamisen yhteistyöprosessien

hankaluuteen. Yleinen ja taloudellinen vahvuus kulkevat kunnilla toki pitkälti käsi kädessä, mutta

tuntuu siltä että Pirkanmaan kuntien vahva itsehallintokäsitys vaikuttaa yhteistyömallien muodos-

tumiseen. Myös niin sanottu kuntarajojen pyhyys on syynä yhteistyökäytäntöjen uudistamisen epäi-

lyyn. Voidaan kuitenkin hypoteettisesti ja hieman karrikoiden ajatella, että jos taloudellinen tilanne

esimerkiksi ajan myötä vaikeutuisi, saattaisi se tästä näkökulmasta välttämättömyyden kautta mer-

kitä jopa yhteistoiminnan helpottumista. Etelä-Savon tilannetta tarkastelemalla saadaan lisäviitteitä

tähän ajatukseen ja tapausten vertailun kautta voidaan pohtia talouden mahdollista yhteistyöhön

liittyvää kontribuutiota.

Kuntien vahvan itsehallintokäsityksen lisäksi maakunnalliseen uudistamiseen näyttää vaikuttavan

maakunnan kaksijakoinen luonne. Eteläisten ja pohjoisten seutukuntien välillä vallitsee paitsi talou-

dellista, myös asenteellista vastakkainasettelua, jolloin maakunnallisen kokonaisnäkemyksen muo-
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dostaminen on hankalaa. Yhteistyössä perättiinkin useaan otteeseen seutukuntien välisen henkisen

asetelman purkamista hyvinvoivien ja heikkojen kuntien välillä, jotta yhteistoimintaa ja yhteisiä

resursseja saataisiin kohdennettua koko maakunnan kilpailukykyä parantaviin toimiin. Maakunnan

sisäisen vastakkainasettelun vähentämisen lisäksi haluttaisiin luoda yhteisvastuun tunnetta huo-

nompiosaisista kunnista erityisen hyvinvoiville. Haasteita koettiin muodostuvan osin myös maa-

kunnassa toimivien organisaatioiden keskinäisestä asetelmasta, niiden välisten osin epäselvien val-

tasuhteiden kautta.

Yhteistyön käytännöissä korostuvat siis erityisesti asenteet ja varauksellisuus. Laajaan yhteistyöhön

ei olla ilmeisesti vielä valmiita lähtemään vaikka sen tarve tiedostetaankin. Vastauksissa nousivat

esiin myös kuntien asukkaiden tarpeet ja se, että suuria kokonaisuuksia tulisi järjestää erityisesti

heidän palvelemistaan varten. Suuret kokonaisuudet tarkoittavat tässä yhteydessä selkeitä ja tehok-

kaita kokonaisuuksia, eivät ainoastaan suuria toimintayksiköitä.

Myös maakunnallisten ristiriitojen ennaltaehkäiseminen olisi tärkeää toimivien kokonaisuuksien

saavuttamiseksi. Ristiriitoja on Pirkanmaalla aiheuttanut ainakin pienten kuntien perusterveyden-

huollon laajentamispyrkimykset Pohjois-Pirkanmaalla, Tampereen seutukunnan ollessa eri mieltä

piirivetoisesta palvelujärjestelmästä. Kysymyksessä nousee esiin jälleen huoli taloudellisista näkö-

kohdista joidenkin Pohjois-Pirkanmaan kuntien halutessa liittää sairaanhoitopiirin tehtäviin perus-

terveydenhuollon lisäksi sosiaalihuollon tehtävät.

Yhteistyö ja talous ovat usein myös kuntaliitosten haasteiden taustalla. Heikkojen kuntien on vaike-

aa löytää kumppaneita ja toisaalta ne eivät pärjää yksin. Jos vielä tulee ongelmia piirivetoisen jär-

jestelmän kautta, tilanne on vaikea. Kahden heikon kunnan yhteenliittyminen puolestaan ei välttä-

mättä ratkaise asetelmaa. Suuret kunnat eivät taas tarvitse kuntaliitoksia ainakaan väestöpohjien

saavuttamiseksi, joten myöskään niistä apua ei helposti saada. Mahdollisiin maakunnan ulkopuoli-

siin kuntaliitoksiin tai yhteistoiminta-alueisiin ei Pirkanmaalla viitattu.

Vaikka yhteistoiminnassa nähdään huomattavia haasteita, koetaan maakuntaa pitkälti hallitsevan

Tampereen seutukunnan toimineen varsin hyvin uudistuksessa sikäli, että se on huomioinut muut

alueet tasavertaisina neuvottelukumppaneina, eikä ole ottanut niin sanottua ”diktaattorin roolia”.

Paras-hankkeen katsotaan lisäksi ainakin osin helpottaneen yhteistoimintaan liittyviä asenteita ja

valmiuksia. Yhteistoimintavalmiudet ovat parantuneet ja uudenlainen kehittämisajattelu on saatu

vallalle. Aikaa tosin oletetaan edelleen kuluvan. Jo Paras-hankkeen aikana koetaan kuitenkin tapah-

tuneen asetelman selkiytymistä, joten hankkeen edetessä selkeytymistä katsotaan tapahtuvan edel-
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leen. Näin ollen potentiaalia saadaan todennäköisesti käyttöön enemmän ajan kuluessa. Myös tule-

vaisuudessa kenties odottava mahdollisten yhteistyökumppaneiden puute saattaa ajaa joitakin kuntia

ratkaisuihin jo aikaisemmin kuin on välttämätöntä. Yhteistyössä on kuitenkin edelleen havaittavissa

varauksellisuutta, josta toivotaan päästävän eroon resurssien saamiseksi täyteen käyttöön. Ensim-

mäiset aktiiviset saavat kuitenkin valita itselleen parhaiten sopivat kumppanit. Toisaalta myös

maantieteellä on valikoitumisessa suuri rooli, joten täysin kunnat eivät voi omiin valintoihinsa vai-

kuttaa.

Edellä korostettiin maakunnan alueiden keskinäistä yhteisriippuvuutta, vaikka ne ovatkin erilaisia.

Haastattelujen perusteella nousi kuitenkin esiin, että maakunnallisessa yhteydessä tulisi huomioida,

että kaikki negatiiviset tai positiiviset toiminnot vaikuttavat jollakin tavalla koko maakunnan aluee-

seen. Yhteisvastuu koskee kaikkia, ja tulisi muistaa myös maakunnan asema kansallisessa ja kan-

sainvälisessä kilpailussa. Seutujen ja kuntien keskinäinen kilpailu vie resursseja kansainvälisestä ja

kansallisesta kilpailukyvystä, eikä lopulta hyödytä mitään maakunnan alueista. Maakunnan katso-

taan siis alueena tarvitsevan jonkinlaista napakkuutta ja ulkoisten voimasuhteiden määrittelyä.

Maakunnan sisäisiin toimiin katsotaan olevan tarvetta, mutta suhteellisen heikkona toimijana aina-

kaan maakunnan liitto ei paljoa pysty vaikuttamaan. Näyttäisi siltä, että toimintakulttuurin muutosta

joka tapauksessa tarvitaan, jos maakunnantasoiseen tai sen rajat ylittävään, tai edes maakunnan si-

sällä kiinteämpään palvelutoimintaan halutaan lähteä.

Hallinnollisten uudistusten aikana on haastattelujen perusteella huomioitava niiden mahdollistavan

vaikutuksen lisäksi hallinnollisten rajojen muuttamisen luonnollista kehitystä muuttava vaikutus.

Näin ollen keskusteluun nousee, ovatko suuremmat alueet toisaalta parempia niiden ehkä dynaami-

suuden mahdollistavan luonteen perusteella? Voitaisiin ehkä ajatella, että vähempi määrä kuntia

merkitsisi yhteistyön kannalta vähemmän kuntarajoja ja samalla yhteistyön esteitä. Toisaalta taas

sisäisen identiteetin muotoutumiseen saattaa mennä aikaa, jolloin sisäinen yhtenäisyys on mahdolli-

sesti heikko. Alueellinen identiteetti ei myöskään muodostu pelkkien kuntarajojen perusteella, mikä

voi olla sekä vahvuus että heikkous.

Haastateltavien näkemys oli, että rakenteelliset mallit ovat toissijaisia kuntalaisten hyväksi tehtyjen

rohkeiden ratkaisujen suhteen. Aineistosta nousi esiin vahva näkemys siitä, että rakenteiden pohti-

misen sijaan tulisi ajatella kuntalais- ja/tai asiakaslähtöisesti ja tehdä palvelujen käyttäjien näkö-

kulmasta hyviä ratkaisuja. Rakennetarkastelut koettiin usein aikaa vievinä ja ongelmallisina, ja

myös siten, että ne vievät fokusta pois relevanttien asioiden ratkaisusta.
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6.2.3 ”Pirkanmaa on pienoiskoossa koko valtakunta”: maakunnan sisäiset erot ja jakautu-

minen

Kuten sanottua, Pirkanmaan rakenne on voimakkaasti keskittynyt Tampereen seutukuntaan. Maa-

kunnan reuna-alueet, eli kauimpana Tampereesta olevat alueet sekä erityisesti pohjoiset alueet kuten

Ylä-Pirkanmaa39 koetaan maantieteellisesti tarkastellen yksimielisesti haasteellisimmaksi alueeksi.

Ylä-Pirkanmaalla on ongelmia yhteistoiminta-alueiden muodostamisessa, sillä kunnat ovat varsin

vähäväkisiä. Näin ollen edes kahden kunnan yhdistäminen ei joissain tapauksissa riitä puitelain

20 000 asukkaan rajaan perusterveydenhuollon ja siihen tiiviisti liittyvien sosiaalihuollon tehtävien

järjestämiseen. Reuna-alueilla sijaitsevien kuntien tilanne riippuu tällä hetkellä siitä, miten kuntalii-

tokset ja yhteistoiminta-alueiden perustaminen onnistuvat.

Maakunnan yhdyskuntarakenne on vinoutumassa, koska lähes kaikki kunnat haluavat suuntautua

vahvaan Tampereeseen ja toisaalta reuna-alueet heikentyvät erityisesti, sillä vertailukohteena on

vahva keskusseutu. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla myös muiden vahvojen keskusten aikaansaa-

minen, jotta maakuntaa saataisiin useamman keskuksen kautta tasapainotettua. Reuna-alueiden

maantieteellinen koko pienenee kuitenkin samalla keskusseudun laajentuessa jatkuvasti suhteessa

Tampereen työssäkäyntialueeseen. Näin ollen vastakkainasettelu näyttää siinä mielessä etenevän

hitaasti kohti loppuaan ja kehityksen etenevän kohti maakunnan kokoista toiminnallista aluetta.

Asenteellista vastakkainasettelua toiminnallisen alueen leviäminen ei kuitenkaan välttämättä muuta.

Tampere koetaan maakunnan kontekstissa vähintäänkin potentiaalisena tai jo olemassa olevana

”moottorina”, jonka tulisi huolehtia enemmän myös maakunnan muista alueista. On kuitenkin ym-

märrettävää, että oman taloutensa hyvään kuntoon saaneet toimijat eivät kaipaa lisäriskejä esimer-

kiksi laajojen sairaanhoitopiirin vastuiden kautta (suuret kaupungit ovat usein suuria maksajia sai-

raanhoitopiirissä). Perustaltaan asetelma näyttäytyy siis heikompien ja vahvan alueen välisenä vas-

takkainasetteluna, mikä ei koko maakuntaa ajatellen ole kovin hedelmällinen asetelma. Toisaalta

vahva Tampereen seutukunta kuitenkin luo jo nyt lisämahdollisuuksia myös muille maakunnan

kunnille positiivisten ulkoisvaikutusten kautta. Koko maakuntaa ajatellen nousi esiin näkemys siitä,

miten hyvin maaseutumaisemmat, luonnonympäristöä paljon omaavat alueet voisivat myös antaa

Tampereen seudulle (esimerkiksi tonttimaat ym.).

39 Ylä-Pirkanmaan seutukunnan kunnat: Kuru, Ruovesi, Virrat, Mänttä, Vilppula, Juupajoki, Orivesi
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Maakunta- ja seutukeskus Tampereen vahvuus voi aiheuttaa ongelmia kauempana oleville kunnille

myös toimintojen keskittymisen kautta. Pirkanmaan kunnat haluaisivat aktiivisesti liittyä Tampe-

reen seutukuntaan, mutta maantiede tulee (yhteistyöhalukkuuden lisäksi) usein vastaan: Jos yhteistä

rajaa Tampereen kanssa ei ole, on vaikea liittyä siihen. Tällaisia tilanteita on ollut esimerkiksi Pir-

kanmaan niin sanotulla kolmoskehällä, millä viitataan kuntiin, jotka ovat Tampereen seutukunnan

välittömän vaikutuspiirin ”takana”. Maantieteellisesti Tampereessa kiinni olevat kunnat eivät puo-

lestaan liittymistä aina edes halua, paljolti jo olemassa olevien positiivisten ulkoisvaikutusten vuok-

si. Maantieteellinen sijainti siis rajoittaa kuntien ratkaisuja, kuten myös muiden kuntien sijainti suh-

teessa niihin.

Pääasiallisena tavoitteena maakunnassa ovat toimivat ja mahdollisimman laajat palvelujen järjestä-

misen kokonaisuudet. Huolta kannetaan kuitenkin mahdollisesta sirpaleisesta kokonaisuudesta, kun

kunnat eivät esimerkiksi halua liittyä kuntayhtymiin kaikkien palveluidensa osalta. Järjestelmästä

tulisi johdonmukaisempi jos rajat olisivat selviä siten, että joko kuulutaan tai ei kuuluta palvelujen

järjestämisen yhteisöön. Lisäksi osittaisen laajemman järjestelmän ulkopuolelle jättäytymisen tuot-

tamien tosiasiallisten taloudellisten hyötyjen suhteen ollaan epäileväisiä. Monimutkaiset järjestel-

mät johtavat helposti myös siihen, että järjestelmät eivät ole asiakkaan kannalta selkeästi ymmärret-

täviä.

Asiakas/potilasnäkökulma tuli esiin useassa yhteydessä minkä lisäksi korostettiin, että vaikka ra-

kenteista puhutaankin, on käytännön toiminnan rakentamisessa muistettava erityisesti kuntalaiset.

Asiakkaalle rakenteet ovat toissijaisia, eikä käyttäjää todennäköisesti suuremmin kiinnosta kuka

hänen palvelunsa lopulta tuottaa, jos niiden taso ja saatavuus koetaan riittäviksi. Monimutkaisuu-

desta puhuttaessa huomautettiin myös, että saumattomat palveluketjut tulisi saada toteutettua ja hoi-

dettua kuntoon organisaatioiden välillä siten, ettei siitä koidu asiakkaalla turhaa vaivaa. Määrittelyt

palvelujen tuottajien välillä muodostuvat helposti hankaliksi ja aiheuttavat asiakkaille turhia siirty-

miä, yhteydenottoja ja hoidon viivästymistä.

Maakunnan sisäiseen jakautumiseen on sikäli vaikea puuttua, että kehittämisajattelu vaikuttaa koh-

distuvan pääosin omaan seutukuntaan. Jos halua on ja maakunnallista kokonaisuutta saataisiin koot-

tua yhtenäisemmäksi, mahdollisuuksia kuntien ja seutukuntien välisen erottelun vähentämiseen kui-

tenkin on vastaajien mukaan olemassa. Maakunnassa nähdään huomattavaa potentiaalia, jota yhteis-

työn parantamisella voitaisiin saada huomattavasti nykyistä parempaan käyttöön.
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6.2.4 ”Pitäis olla kyky nähdä kauemmas, eikä pyöriä näissä lähivuosissa”: kehittäminen

Palvelujärjestelmien uudistamiseen liittyy myös maakunnan yleinen aluekehittäminen ja vetovoi-

maisuus. Vaikka Pirkanmaan tilanne onkin varsin hyvä, on palvelurakenteita uudistettaessa kuiten-

kin huomioitava alueelliseen kehittämiseen liittyvät näkökohdat. Palvelut pysyvät parhaiten siellä

missä on muutakin aktiivisuutta, joten aluekehittäminen on myös hyvinvoivalla alueella oleellinen

osa palvelurakenteen kestävää kehittämistä. Myös infrastruktuuriin liittyvillä sekoilla on oleellinen

rooli, sillä kulkuyhteyksien ja muiden infrastruktuuriin liittyvien seikkojen puuttuessa maakunnan

reunoilla sijaitsevat alueet kärsivät entistäkin enemmän. Jo valmiiksi suhteellisen hyvä tilanne kui-

tenkin tukee myös palvelujen kehittämistä paremmin, kuin jos kilpailukykyä jouduttaisiin rakenta-

maan palvelurakenteiden uudistamisen yhteydessä. Muun muassa tämä näkemys erottaa Pirkanmaa-

ta Etelä-Savon tilanteesta. Pirkanmaan tavoitteena onkin pysyä valtakunnan maakuntien vertailussa

korkealla sijalla.

Laajan kehittämisen kannalta nousee esiin kaksi näkökohtaa: Yhtäältä nähdään, että kunnissa on

puutetta strategisesta ajattelusta ja että ratkaisut keskittyvät pääosin lähivuosiin. Tarvetta olisi pi-

temmälle menevälle strategiselle ajattelulle, mikä on kuitenkin kunnallisen kehittämisen suhteelli-

sen lyhyillä aikajänteillä haastavaa. Toisaalta pitkälti seutukuntien kautta tapahtuva kehittäminen

puolestaan rajoittuu näkökulmaltaan kyseiseen seutukuntaan, eikä seutukuntakohtaisella toiminnalla

päästä välttämättä maakunnallisesti tasapainoiseen kokonaisuuteen. Jäljelle jää helposti seutukunti-

en välisiä eroja, jolloin maakunnallinen yhtenäisyys ei kehity siinä määrin kuin olisi mahdollista.

Tosiasia kuitenkin on, että kehittämisajattelu ja ideointi tehdään aina jossakin alueellisessa konteks-

tissa, jolloin kyseinen konteksti määrittää huomattavasti toiminnan lopputulosta ja ajattelun laajuut-

ta. Toisaalta maakunta ei ilmeisesti ole alueena sellainen, että se loisi huomattavaa yhtenäisyyttä,

ainakaan identiteetin tasolla.

Laaja-alaista kehittämisajattelua vaikeuttaa maakunnan osalta myös se, että myös aluehallinto on

muutoksessa. Moni vastaaja koki, ettei aluehallintoon liittyviä asioita kannata tällä hetkellä laajasti

pohtia, koska ei tiedetä mitä tulevasta aluehallintouudistuksesta tulee tulokseksi. Näin ollen voidaan

katsoa tulevan uudistuksen vähentävän esimerkiksi maakunnallista uudistushalukkuutta sikäli, ettei

maakuntien kohtalosta olla varmoja. Maakunnalliset toimijat olivat kuitenkin taipuvaisia asettamaan

maakunnan liiton hoitamaan maakunnallisia asioita ja asioimaan läänin sijaan vaikkapa suoraan

ministeriön kanssa.

Ongelmana myös koetaan, ettei kukaan koordinoi näiden potentiaalisten suurten alueiden muodos-
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tumista. Koordinoinnin tarve kumpuaa vastaajien mukaan erityisesti aikaisemmasta suomalaisesta

kehittämisajattelusta ja siitä, että kuntakentällä on totuttu uudistusten tulevan pääosin ylhäältä käsin

johdettuna. Alhaalta ylös -kehittäminen on vielä uutta ja toimintatavat ovat liikkeessä. Toisaalta

kunnissa ei välttämättä halutakaan muiden vetävän uudistusta, sillä tällöin uudistuksen tulos voi

helposti muistuttaa koordinoijaansa.

Suuriin kokonaisuuksiin nähdään siis tarvetta, mutta niiden toteuttaminen on muodostunut käytän-

nössä vaikeaksi. Yhteistyön käytännöt eivät ilmeisesti ole kovin tuttuja ainakaan siinä mittakaavas-

sa, jossa niitä Paras-hankkeen laajuisten uudistusten tekemiseksi vaadittaisiin. Asenteet koetaan

suurimmaksi haasteeksi suurien kokonaisuuksien tiellä, vaikka virallista puhuntaa yhteistyön pai-

nottamiseksi onkin runsaasti.

Strategisen ajattelun lisäämiseksi nousee esiin ajatus maakuntahallinnon vahvistamisesta. Maakunta

nähdään pääsääntöisesti hyvänä alueellisen ja seutukuntien näkemysten kokoajana ja sillä katsotaan

olevan siihen myös asiantuntijuutta ja resursseja. Maakunnan korostaminen ei kuitenkaan ollut vas-

taajilla täysin yksimielistä, sillä aineistossa esiintyi myös ajatusta maakuntahallinnon poistamisesta

ja toisaalta kuntien näkökulmasta uudistusprosessin liiallisena korostumisena maakunnan liiton pro-

jektiksi jos se veisi uudistusta eteenpäin.

Palvelujen takaamiseen liittyy myös henkilöstön saatavuuden haaste. Jos henkilöstöä ei saada hou-

kuteltua koko Pirkanmaan alueelle, ei myöskään palveluita voida taata, vaikka virkoja olisikin

avoinna. Henkilöstö keskittyy Pirkanmaalla tällä hetkellä voimakkaasti Tampereen seutukuntaan,

mikä aiheuttaa ongelmia muilla seuduilla. Haasteen taustalla on palvelujärjestelmän keskittyminen

ja yleinen aluekehittäminen sikäli, että tasapainoisuutta on vaikea saavuttaa vahvan keskuksen maa-

kunnassa. Henkilöstön riittämättömyys on toki koko valtakunnan haaste, joten yksin Pirkanmaa ei

ongelmansa kanssa ole.

Työvoimapula koetaan Pirkanmaalla kuitenkin osin taloudellista tilannettakin suurempana ongel-

mana ja osa-alueet toki liittyvät toisiinsa monin tavoin. Henkilöstön puute koetaan jo haasteena ja

jopa uhkana, ja se koskettaa samalla tiiviisti maakunnallisen ja alueellisen kilpailukyvyn sekä infra-

struktuurin kysymyksiä. Maakunta (tai alue, mikä nyt sitten halutaan toiminnallisen alueen perus-

taksi asettaa) muodostaa siis hyvinkin tiiviin ja yhteisriippuvan kokonaisuuden, joten seutukunnit-

taisen tarkastelun ja kehittämisen kautta tuskin saavutetaan tasapainoista maakuntatason rakennetta.

Työvoimapulan oleellisimpana ratkaisuna painotettiin yhteisvastuuta ja tehokasta aluekehittämistä

myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta, jotta osa-alueet tukisivat pa-
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remmin toisiaan. Lisäksi huomio kiinnittyi infrastruktuuriin sekä maakunnan sisällä että sen ulko-

puolelle suuntautuvien yhteyksien kautta. Käytännössä pohdittiin siis myös maakunnan yleisen kil-

pailukyvyn ja kaikkien palveluiden vaikutusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen mahdol-

listajina.

6.3 Puitelaki ja mahdollinen koordinointitarve

Puitelaki

Väestöpohjavaatimukset nähtiin Pirkanmaalla yleisesti ottaen toteuttamiskelpoisina. Niiden pakot-

tavuudesta esitettiin kuitenkin myös kritiikkiä. Koska Pirkanmaa on maakuntana jakautunut heik-

koihin ja vahvoihin alueisiin, erilaisten näkemysten esiin nouseminen oli odotettua. Joillakin alueil-

la väestöpohjien saavuttaminen on helppoa ja joillakin hyvin vaikeaa. Vaikka pakottavuutta kritisoi-

tiin, koettiin kuitenkin myös, että rajojen pakottavuus on ollut yhteistyön käynnistymisen kannalta

positiivinen asia. Paras-hankkeen perusta sai kiitosta kuntajohtoisuudestaan. Lisäksi pakottavuudes-

ta esitettiin näkemys, että kaikkien kuntien ei edes odoteta pystyvän täyttämään asetettuja vaati-

muksia.

Kuntien toteuttamisvastuun kautta uudistuksesta nähdään Pirkanmaalla muodostuvan melko moni-

mutkainen järjestelmä. Kunnat arvioivat kuntayhtymiin liittymisen, oman tuotannon sekä taloudel-

listen näkökohtien välillä. Näin ollen syntyy helposti järjestelmä, jossa kunta ostaa osan ja tuottaa

osan palveluistaan itse. Jää nähtäväksi, miten kyseinen järjestelmä käytännössä toimii. Puitelain

tavoitteena on kuitenkin yhteistoimintaorganisaatioiden osalta niiden sisäisten osallisuuksien yhte-

näistäminen.

Haastatteluissa nousi esiin myös ajatus puitelain ja uudistuksen käytännön prosessien välisestä

potentiaalisesta ristiriidasta. Uudistusta voidaan nimittäin tarkastella ensinnäkin siltä kannalta, mitä

puitelaki uudistukselta vaatii. Toisaalta voidaan tarkastella sitä, millaisia haasteita maakunnassa on

ja mihin näistä haasteista puitelaki todellisuudessa vastaa. Näin ollen, vaikka puitelain vaatimukset

täyttyisivät sataprosenttisesti, ei maakunnan haasteisiin välttämättä ole vastattu. Puitelaki siis vastaa

tämän näkemyksen perusteella niihin haasteisiin mihin se on rakennettu vastaamaan, mutta sen ul-

kopuolella asioita jää helposti avoimeksi. Kuntien strategisen näkemyksen tarve uudistuksen toi-

menpiteiden täydentäjänä korostuu näin ollen erityisesti.
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Puitelain mukaisten väestöpohjien muodostamisessa nousi esiin havainto saavutetuista tuloksista.

Esiin nousi näkemys, että yhteistyön laajentamista saattaa vaikeuttaa myös uudistamisen ”lukkiut-

taminen”: Yhteistyöalueen muodostamisen jälkeen, siis kun vaadittu 20 000 on saavutettu, kehittä-

mistä ei enää jatketa, vaan katsotaan velvollisuuksien olevan täytettyjä. Tämä voi aiheuttaa ongel-

mia muille kunnille. Jos asiaa katsotaan puitelain näkökulmasta, ei laissa pyritty siihen, että koko

maahan muodostuu juuri alinta kriteeriä vastaavat alueet, vaan luku on tarkoitettu minimiksi. Jos

näin menetellään, voidaan ehkä katsoa kehittämisen olevan pääpiirteissään ulkoisten paineiden ai-

kaansaamaa, eikä pyrkimistä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun alhaalta ylös -suuntautuvin toi-

menpitein. Pirkanmaalla nähtiin myös uudistuksen tulokseksi tulevan todennäköisimmin uusi pe-

ruskuntajärjestelmä.

Rakenne on muutoksessa myös kuntayhtymien sisällä. Pirkanmaalla on pohdittu muun muassa sitä,

tuodaanko kehitysvammahuollon järjestäminen sairaanhoitopiiriin vai järjestetäänkö se jotenkin

muuten. Kysymyksessä on lähinnä määrittelyn haaste siitä, kattaako sairaanhoitopiirin perussopi-

mus kehitysvammahuollon vaativan laitoshoidon. Jos näin ei ole, päädytään tilanteeseen, jossa sai-

raanhoitopiirin perussopimusta tulee muuttaa kehitysvammahuollon saamiseksi sairaanhoitopiirin

puitteisiin. Tämä puolestaan voi olla varsin työläs prosessi.

Puitelain osalta esitettiin aiemmin ajatus siitä, että sen mukaiset ratkaisut voivat jopa kärjistää maa-

kuntien välisiä eroja. Pienet, erityisesti pohjoiset maakunnat eivät välttämättä pysty uudistuksiin

kuten suuremmat ja vahvemmat. Pirkanmaalla on nähtävissä tämä valtakunnallinen haaste, ja reuna-

alueiden kunnilla voi olla edessään samantyyppisiä haasteita kuin pohjoisilla maakunnilla. Nähtä-

väksi jää millaiseksi kuntien ja maakuntien väliset erot muodostuvat Paras-hankkeen toteuttamisen

jälkeen40. Tulevan aluehallintouudistuksen kautta voidaan ehkä löytää joitakin ratkaisuja haastee-

seen.

Koordinointi

Vaikka kunnallinen itsehallinto lähteekin ajatuksesta, ettei uudistuksessa tarvita laajempaa koor-

dinointia, moni vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että laajempi koordinaattori tulee joka tapauksessa

jossakin vaiheessa mukaan prosessiin. Kuntakentällä nähtiin olevan pitkälti kunnalliseen omaehtoi-

suuteen perustuvaa vastustusta, jonka yli ei päästä ilman ulkoista koordinointia. Vastauksissa huo-

40 Jos järjestelmän kehittämisen toteuttamista voi ajallisesti edes määritellä.
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mautettiin kuitenkin, että koordinointi ei saa liiaksi puuttua kuntien itsemääräämisoikeuteen.

Laajempi koordinointi nähtiin siis pääosin tarpeellisena. Toisaalta oltiin myös sitä mieltä, että Pa-

ras-hankkeen aluevaiheen päätös peruskuntamallin valinnasta poisti tarpeen laajemmasta koor-

dinoinnista. Aluekuntamallin kanssa tilanne olisi siis ollut erilainen. Toisaalta esitettiin, että maa-

kunnan liitto on todennäköinen uudistuksen tuleva koordinoija ja että maakunnan liiton voimavaro-

ja voitaisiin hyödyntää erityisesti maakunnan strategisen näkemyksen muodostamisessa. Maakun-

nan liiton osallistumisen muistutettiin kuitenkin määrittyvän kuntien tahdon kautta.

Yhtenä näkemyksenä oli, että yhteistoiminta-alueiden muodostaminen olisi voitu vastuuttaa maa-

kunnan liitoille. Näin ratkaisut olisivat olleet kokonaisuuden kannalta harkitumpia. Koska suurin

osa kunnista haluaa nyt suuntautua Tampereelle, koettiin, että maakunnan sisäisillä neuvotteluilla

olisi ollut hyvä olla vetäjä tai koordinoija. Tämän tahon olisi voinut nimetä myös lakiin. Näkemyk-

set voidaan tulkita siten, että kuntakentällä kaivataan ainakin jonkin verran laajempaa ohjausta. Toi-

saalta, jos kehittämistoimintaa pyritään muuttamaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaksi, on totuttelu-

vaihe välttämätön. Toiminnan muutoksesta huolimatta koordinoiva taho voisi ehkä helpottaa uuden-

tyyppisen toiminnan käynnistymistä.

Yleisesti ottaen koordinointi siis nähtiin mahdolliseksi toteuttaa maakunnan liiton kautta. Peruskun-

tien kautta toteutettava uudistamisen käytäntö kuitenkin painottui vahvasti41. Muita malleja kuin

peruskuntamallia ei Pirkanmaan vastauksissa laajemmin kannatettu, vaan kuntien vahva itsehallinto

oli uudistuksessa etusijalla. Perusteluja peruskuntamallin valitsemiseen ei kuitenkaan liialti esitetty,

vaan tarkastelu jäi lähinnä toteamukseen Paras-hankkeen aluevaiheen silloisesta tahtotilasta. Valin-

nan taustalla toimivat näin ollen todennäköisesti ainakin vahva kuntien itsehallinto ja totutut toimin-

tatavat. Inkrementaalinen ratkaisu osoittautui radikaalimpaa suositummaksi.

Myös sairaanhoitopiiriä esitettiin koordinoivaksi tahoksi, mutta sen rooli nähtiin toisaalta myös osin

asianosaisena tai enemmän oman sektorinsa toimijana. Toisaalta sairaanhoitopiirillä esitettiin kui-

tenkin olevan taito ja resurssit valmiina. Maakunnan liitto sai sairaanhoitopiiriin nähden kannatusta

myös edunvalvontaroolinsa kautta. Maakunnan liiton vahvuutena nähtiin lisäksi monialaisuus ja

kokonaisvaltaisuus sekä se, että liitolla on kykyä käsitellä myös muita kuin sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakokonaisuuksia (joita myös Paras-hanke sisältää). Uuden organisaation perustamista ei

kannatettu.

41 Myös aluekuntamallin toimivuudesta nousi kuitenkin esiin yksittäinen näkemys.
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Aineistosta nousi kuitenkin esiin myös kritiikkiä laajempaa koordinointia kohtaan. Pienten kuntien

pelkona on ainakin se, että laajemman koordinoinnin kautta tehtynä uudistus tulisi muodostumaan

liiaksi koordinoivan tahon ”näköiseksi”. Koordinoijan mukaan ottamisen sijaan tässä näkökulmassa

painottui seutukuntien kautta etenevä uudistamisprosessi. Näin ollen myös seutukunnat voivat tii-

viin toiminnan kautta muodostaa laajempaa strategista ja toiminnallista näkemystä ja linjauksia ja

luoda ylikunnallisia käytäntöjä.

Sosiaalihuollosta todettiin, että sairaanhoitopiiri on vetänyt neuvotteluja. Voisi siis olla myös mah-

dollista, että koordinoinnin tai neuvottelun vetämisen tehtäväkentät myös jaettaisiin eri toimijoiden

kesken, jos tehtäväkenttiin erikoistuneita toimijoita on jo olemassa. Toisaalta on varottava jaon sek-

toreita toisistaan erottavaa vaikutusta ja liikaa monimutkaisuutta.

Koordinointitahon vaihtoehtona oli myös lääninhallitus. Läänien koko riittäisi niin sanotun valvon-

tatehtävän hoitamiseen paremmin kuin esimerkiksi pienten maakuntien. Toisaalta läänit ovat maa-

kunnallisesti niin suuria, etteivät ne pysty huomioimaa paikallisia olosuhteita riittävän hyvin. Tulos-

ten perusteella läänien roolin kautta toistuisi siis käytännössä sama asetelma kuin keskushallintojoh-

toisessa uudistuksessa, eli uudistustoimet muodostuisivat helposti liian yleisluonteisiksi. Valvovan

henkilöstön palkkaamisen maakuntaan nähtiin myös tuovan liikaa byrokratiaa ja päällekkäisyyttä.

Lääninhallituksissa henkilöstö sekä valvontatoiminta olisivat valmiina, eikä henkilöstön määrän

uskottu edes suunnitteilla olevan aluehallintouudistuksen kautta vähentyvän. Lääninhallituksen roo-

li nähtiin kuitenkin osittain turhana ja siitä oltiin valmiita luopumaan. Läänien poistuessa niiden

tehtävät siirrettäisiin maakuntien liitoille. Läänin ainoa mahdollinen rooli nähtiin kuitenkin pitkälti

valvovana, jollainen se myös nykyisin on. Kaiken kaikkiaan lääni nähtiin kuitenkin melko kaukai-

sena toimijana.

6.4 Pirkanmaan vastausten yhteenveto

Pirkanmaan haastatteluaineistosta nousi esiin kolme kokoavaa teemaa: yhteistyö, talous ja rakenne.

Osa-alueilla on lisäksi yhteisriippuva suhde. Kaikki haasteet on mahdollista sijoittaa yhden tai use-

amman pääteeman alle. Tarkastelussa erottui kaksi haasteiden osa-aluetta: maakunnan ominaisuuk-

sista kumpuavat haasteet, ja uudistamisprosessista kumpuavat haasteet.

Maakunnan ominaisuuksia tarkasteltaessa erityishaasteeksi nousi maakunnan taloudellis-
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toiminnallinen kahtiajako. Alueella on vastakkain hyvin toimeentulevat sekä heikommat ja samalla

hyvin menestyvästä alueesta kauempana sijaitsevat kunnat. Kahtiajako aiheuttaa palvelujärjestel-

män suunnitteluvaikeuksia erityisesti heikoille kunnille, sekä maakunnan sisäisiä erimielisyyksiä

palvelujärjestelmän malleista.

Uudistuksen vahvana taustavaikuttajana on talous. Talouden rooli on kuitenkin kaksitahoinen. Ta-

loudelliset näkökohdat toimivat uudistuksen käynnistämisen taustavoimana, mutta se ei kuitenkaan

vaikuta oleellisesti helpottavan suurten kokonaisuuksien muodostamista. Vahva peruskunta-ajattelu

on yhtenä syynä talouden vaikutuksen hiipumiseen. Suhteellisen hyvä taloudellinen tilanne myös

mahdollistaa monelle Pirkanmaan kunnalle ainakin toistaiseksi harkinnan yhteistyökumppaneiden

valinnan ja uudistusten käytäntöjen suhteen. Välittömiin ratkaisuihin ei siis välttämättä nähdä vielä

kaikissa kunnissa tarvetta, minkä lisäksi ratkaisuissa ollaan kunnissa ilmeisen varovaisia.

Uudistamisprosessin haasteista esiin nousi erityisesti yhteistyö. Uudistamisen prosessin haasteiden

katsotaan painottuvan pitkälti yhteistyö- ja asennehaasteisiin. Näitä haasteita vahvistaa maakunnal-

linen kahtiajako. Yhteistyöhaasteita on kuitenkin paitsi vahvojen ja heikkojen, myös vahvojen kun-

tien välillä. Voimien kokoamista tarvittaisiin laajemmin. Vaikka haasteet tiedostetaan, ja niihin on

esitetty myös erilaisia ratkaisuja, on yhteistyön käytännön toteuttaminen osoittautunut vaikeaksi.

Tämä johtuu pitkälti kehittämistoiminnan muutoksen aiheuttamista haasteista. Kuntarajoista ei halu-

ta luopua ja kehittämisajattelua on vaikea suunnata yli kunnallisten asiakirjojen suunnitteluaikojen

ja vaalikausien. heikompien ja vahvempien kuntien yhteistyössä vahvempi kokee helposti joutuvan-

sa maksumieheksi ja toisaalta heikompi menettävänsä myönnytyksissä neuvotteluasemaansa. Asias-

sa perättiin yhteisvastuuta, koska negatiiviset signaalit heikoilla alueilla luovat negatiivisia vaiku-

tuksia myös paremmin menestyville maakunnan alueille ja vaikuttavat sitä kautta kokonaisuuteen.

Kaiken kaikkiaan ongelmana nähdään erityisesti asenteet. Alueella nähdään kuitenkin huomattavaa

potentiaalia.

Puitelain asetelmat koetaan Pirkanmaalla pääosin loogisina ja yhteistyötä parantavina. Puitelain

säännösten toteuttamismahdollisuudet jakautuvat kuitenkin maakunnan edellä mainitun kahtiajaon

vuoksi ja erityisesti reunakunnilla tulee toteuttamisessa vaikeuksia. Lisäksi pohdittiin sitä, mihin

haasteisiin puitelain asetelma todellisuudessa vastaa, ja pystytäänkö sillä ratkaisemaan maakunnan

ongelmia.

Strategisessa ja laaja-alaisessa ajattelussa haasteeksi nousee erityisesti se, että kehittämisajattelu

kohdistuu luontevimmin omaan alueeseen. Tämä johtaa seutukuntakohtaiseen toimintaan maakun-
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nallisen toiminnan kustannuksella. Toisaalta seutukunta on ilmeisesti kuntatoimijalle luontevin

kunnallisen ajattelun laajentamisen tapa, ja samalla pienin muutos. Kuntatoimijoiden strateginen

ajattelu kohdistuu myös useimmiten ajallisesti talousarviokausiin, joten suuret linjat voivat olla vai-

keita toteuttaa.

Edelliseltä pohjalta uudistuksessa voisi vastaajien mukaan olla roolia myös koordinoivalle taholle.

Koordinoivan tahon vahvuus olisi erityisesti koko maakunnan kattava tarkastelu. Mahdollisen

koordinoivan tahon pohdinta oli haastavaa myös siksi, että tuleva aluehallintouudistus saattaa tuoda

muutoksia tilanteeseen. Näin ollen myös aluehallinnon uudistustavoitteet vaikuttavat paikalliseen ja

alueelliseen palvelujärjestelmän uudistamiseen. Näiden näkökohtien kautta voisi ehkä varovasti

tulkita, että aluehallintouudistus olisi ideaalitilanteessa tullut toteuttaa ennen palvelujärjestelmän

uudistamista, jotta järjestelmän raamit olisivat olleet valmiina ideointia varten.

Pirkanmaalla ei ole erityissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon lisäksi tehty koko maakunnan

kattavia ratkaisuja. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että järjestelmä on vaarassa monimutkaistua, sillä

kunnat päättävät itse mitä palveluja tuottavat itse ja mitä ostavat kunnan ulkopuolelta. Periaatteessa

ja kunnan itsehallinnon kannalta asetelma on hyvä, mutta järjestelmästä saattaa muodostua varsin

monimutkainen, jos kaikki kunnat ostavat jotakin piiriltä ja tuottavat jotakin itse. Haastatteluissa

esitettiin myös kriittinen näkemys siitä, kuinka paljon palvelujen järjestämisen, hankinnan ja tuot-

tamisen paloittelemisella pystytään todellisuudessa säästämään resursseja.

Vaikka Pirkanmaa onkin valtakunnan mittakaavassa menestyvä ja kasvava alue, tuntuvat työvoiman

saatavuuden haasteet myös siellä. Myös työvoimakysymykset ovat maakunnassa jakautuneet siten,

että Tampereen seutukunnan ja sen kehyskuntien tilanne on varsin hyvä, mutta maakunnan reuna-

alueilla on jo ongelmia virkojen täyttämisessä.

6.5 Pirkanmaan tulokset neuvotellun järjestyksen kautta tulkittuna

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja siihen liittyvien prosessien puhunta on ollut pitkälti raken-

nekeskeistä. Rakennemuutos on uudistuksen tavoitteena sekä kuntien että palveluiden osalta, joskin

rakenteet tulisi nähdä välineinä kestävämmän tulevaisuuden palvelurakenteen saavuttamiseksi.



54

Rakenteita ei vastauksissa koettu erityisen tärkeiksi, vaikka ne ovatkin hallinneet julkista keskuste-

lua. Näin ollen aineiston painotus oli erilainen kuin Paras-hankkeen yleisen puhunnan. Rakenteet

ovat kuitenkin uudistuksen käytännön prosessin lähtökohtana sikäli, että tarkastelun taustalla on

Paras-hankkeen aluevaiheessa päätetty rakennemalli: peruskunta-, piiri- tai aluekuntamalli tai niiden

sovellus.

Koska Pirkanmaalla yhteistyö nousi oleellisimmaksi haasteeksi, voidaan katsoa, että alue- ja paikal-

listasolla painotetaan enemmän yhteistyötä ja hallinnon ylätasoilla puolestaan enemmän rakentei-

ta42. Hallinnon alemmilla tasoilla haasteet nähdään myös käytännöllisempinä ja monitahoisempina

kuin ylimmillä hallinnontasoilla. Edellinen näkyi varovasti tulkiten43 myös haastatteluaineistossa

siten, että poliittiset toimijat problematisoivat uudistusta enemmän kuin hallintohenkilöstö. Yhteis-

työn kautta tarkasteluun nousivat myös sen taustalla olevat kulttuuriset ja muut näkymättömät ra-

kenteet, joiden merkitys uudistuksen käytännön ratkaisuihin on suuri.

Sekä aineisto että neuvotellun järjestyksen tulkintakehikko jäsentyivät neuvottelun ja yhteistyön

ympärille. Vaikka osa-alueet nousivatkin alun perin esiin aineistosta, on kuitenkin huomioitava, että

tulkintavälineeksi valikoitunut neuvoteltu järjestys on voinut tiedostamatta ohjata havaintojen jäsen-

tymistä. Neuvottelun ja yhteistyön prosessit olivat sekä aineistossa että tulkintakehikossa oleelli-

simpia osia uudistuksen etenemisessä. Neuvotellun järjestyksen selitysmallin mukaan yhteistyön

tarkastelun tulisi edeltää tarkastelussa rakennetta. Aineistolähtöisen tulkinnan perusteella yhteistyö

edelsi rakennetta, mutta taloudelliset näkökohdat nousivat oleellisimmiksi kokonaismuutoksen taus-

talla. Muutos on siis jollakin tasolla tapahtunut jo ennen hankkeen alkamista. Talouden voidaan siis

katsoa olevan hyvin vallitseva muutoksen aikaansaaja palvelurakenneuudistuksen prosesseissa.

Neuvotellun järjestyksen näkökulmasta taloudellisten vaikeuksien voidaan myös katsoa olevan ra-

kenteellinen taustamuuttuja. Kun neuvotellussa rakenteessa tapahtuu taloudellisten paineiden kautta

muutos, muuttuu myös neuvottelun konteksti, mikä puolestaan käynnistää neuvottelutoiminnan.

Alkumuutoksena voidaan siis pitää taloutta, koska se on lähtökohtaisesti aiheuttanut uudistustar-

peen.

Talouden osuudesta voidaan todeta talouden korostuvan erityisesti rakenteita ja järjestelmiä uudis-

tettaessa, sillä Straussin alkuperäisessä neuvotellun järjestyksen teoriassa taloutta ei mainita. Ero

johtunee siitä, että alkuperäinen teoria toimi mikrotasolla henkilöiden välisen neuvotteluprosessin

42 Yhteistyötarve tiedostetaan toki myös keskushallinnossa, mutta puhunta on kuitenkin eri suuntaista.
43 Otoksen pienen koon vuoksi johtopäätös voi olla turhan rohkea.
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kuvaajana. Tässä tutkimuksessa teoriaa puolestaan sovelletaan pitkälti itsenäisten ja taloudellisten

omavaraisten organisaatioiden väliseen toimintaan. Organisaatiorajoja muutettaessa ja toimintaa

tehostettaessa taloudelliset näkökohdat ovat oleellisia, ja näin ollen tiiviisti mukana neuvotellussa

järjestyksessä sen taustavaikuttajina sekä neuvotteluprosessien osana.

Rakenteiden osalta vaikuttaa kuitenkin siltä, että tärkeämpää kuin valitut mallit ja niiden arvioimi-

nen, on käytännön yhteistyömallien ja toiminnan kehittäminen. Näin näyttää Pirkanmaata tarkastel-

len olevan ainakin silloin, kun toimitaan peruskuntamallin kautta. Jos toiminnan kehikoksi olisi

alun perin valittu alekuntamalli, voisi ehkä ajatella että yhteistyökin olisi kehittynyt nopeammin, jos

vaihtoehtona ei ole muuta kuin toimia yhdessä ja perusratkaisu olisi hyväksytty ikään kuin uudeksi

neuvotelluksi järjestykseksi.

Pirkanmaalla korostuu myös ajatus ja tarve alueiden erilaisista uudistamisstrategioista. Maakunnan

sisällä esiintyy eriasteisia mahdollisuuksia toteuttaa uudistusta. Näin ollen Pirkanmaalla näkyy käy-

tännössä se, että erilaisille alueille tulisi voida soveltaa erilaisia toimenpiteitä. Asetelma esiintyy

myös neuvotellussa järjestyksessä sikäli, että koska tilanteet ovat erilaisia, yleispäteviä säännöstöjä

ei voida muodostaa, vaan osa toimintatavoista muodostuu toimijoiden välisen neuvottelun kautta.

Näin on mitä ilmeisimmin myös yksittäisen maakunnan kontekstissa, koska alueen olosuhteet vaih-

televat. Straussin näkökulmaa soveltaen voidaan sanoa, että erityisen vaikeilla alueilla tulisi olla

oikeudet soveltaa annettuja määräyksiä omiin olosuhteisiinsa sopivaksi. Väkirikkailla alueilla siihen

ei välttämättä ole edes tarvetta, joten niiden perusteella ei voida pitävästi linjata, että vaikeimpien-

kin alueiden tulee pystyä samaan menettelyyn.
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7 TAPAUS 2: ETELÄ-SAVO

7.1 Etelä-Savon maakunnan kuvaus

Etelä-Savo on väkiluvultaan Suomen 5:nneksi pienin maakunta. Maakun-

taan kuuluu 18 kuntaa ja neljä seutukuntaa. Maakunnan pinta-ala on

13 997 km² ja väkiluku 159 492 (Tilastokeskus 2007). Väestömuutos oli

vuonna 2006 -0,6 %, joten maakunta taistelee vaikean muuttotappion

kanssa. (Tilastokeskus 2007) Etelä-Savo44 sijaitsee Kaakkois-Suomessa,

Itä-Suomen läänissä, Saimaan rannalla.

Etelä-Savon taloudellinen tilanne on varsin heikko. Vuoden 2004 brutto-

kansantuote oli 3 551 milj. €, mikä on koko maahan ja Pirkanmaahan verrattuna varsin matala. Ti-

lastokeskuksen mukaan vain Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun luvut olivat valtakunnallisesti vertaillen

matalampia. (Tilastokeskus 2007)

Etelä-Savon kaupungit (3) ovat Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna. Maakunnan kunnat (15) ovat

Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyharju, Pertun-

maa, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonranta, ja Sulkava. (Tilastokeskus 2007).

Seutukuntia maakunnassa on virallisesti45 neljä.

Etelä-Savon alueella toimii kaksi sairaanhoitopiiriä: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Savon sai-

raanhoitopiiri46 (ks. liite 3). Etelä-Savon sairaanhoitopiiri kattaa 10 kuntaa (n. 104 000 as.).47 ja Itä-

Savon terveydenhuoltopiiri 8 kuntaa48 (n.  56  000  as.).  Joroinen  (n.  5  500  as.)  siirtyy  Etelä-Savon

sairaanhoitopiiriin vuoden 2008 alusta, joten siltä osin asetelma muuttuu hieman Etelä-Savon sai-

raanhoitopiirin eduksi (11/7). Näin ollen sairaanhoitopiirien välillä vallitsee kilpailuasetelma.

44 Joidenkin lähteiden mukaan on historiallisesti olemassa vain Savon maakunta (Warkauden lehti 2005), mutta koska
tällä hetkellä Savo on jaettu kahteen osaan, Pohjoiseen ja Eteläiseen Savoon, käytetään tässä tutkimuksessa aluejakona
tämänhetkistä jakoa sen suuremmin tätä kyseenalaistusta pohtimatta. Lisäksi, koska Etelä-Savossa toimii kaksi sairaan-
hoitopiiriä, keskitytään käytännön tarkastelun osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin, sillä sen tilanne on tällä hetkellä
avoimempi. Maakunnallisessa tarkastelussa huomioidaan kuitenkin myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin rooli.
45 Juvan, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutu. Juvan seutua ei kuitenkaan vastauksissa eritelty itsenäiseksi seu-
tukunnaksi.
46 Toimii sosiaali- ja terveyspiirinä (Sosteri)
47 Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi
48 Enonkoski, Joroinen, Kerimäki, Parikkala, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna , Savonranta ja Sulkava

Kuva 5: Etelä-Savo
kartalla (Peruskuva
työministeriö 2007)
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7.2 Uudistuksen haasteet Etelä-Savossa

7.2.1 ”Talous sanelee sen kyllä niinkun ensisijaisesti.”: Haasteena talous

Etelä-Savon päällimmäisenä haasteena nähdään yksimielisesti talous. Maakunnan taloudellinen

tilanne on hyvin vaikea, sillä pienten kuntien lisäksi myös keskuskaupungit ovat taloudellisissa vai-

keuksissa. Talouden perusongelmina ovat alueen ominaisuudet; muuttotappio, väestön ikääntymi-

nen sekä pääomatulojen suuri määrä, jolloin olemassa olevan omaisuuden määrä ei näy kunnallisve-

rotuksessa. Varakkuustaso on näin ollen Etelä-Savossa korkea, mutta tulotaso maan alhaisimpia.

Asetelma aiheuttaa ongelman palveluita järjestäville kunnille, kun kunnallisveroa kertyy niukalti.

Taloudellinen ahdinko on myös jakautunut varsin tasaisesti, joten maakunnan sisällä ei ole suuren

mittakaavan taloudellisia eroja, kuten Pirkanmaalla. Heikko talous on siinä mielessä maakuntaa

yhdistävä tekijä, vaikkakin se samalla vaikeuttaa kaikkea toimintaa. Taloudelliset haasteet ovat kui-

tenkin saaneet aikaan sen, että maakunnassa on käynnistetty erilaisia hankkeita tilanteen selvittämi-

seksi. Etelä-Savossa on myös tehty kuntaliitoksia jo ennen Paras-hankkeen alkamista. Talous näyt-

tää siis vaikuttavan jonkin verran uusien yhteistyömuotojen syntymiseen, mutta erityisesti niillä

alueilla joilla yhteistyötä on jo ennestään, tai missä se on luonnonmaantieteen ja asutusrakenteen

kannalta suhteellisen helposti toteutettavissa. Talous on siis edistänyt uudistustoimintaa, mutta lä-

hinnä yksittäisten kaupunkeihin suuntautuneiden kuntaliitosten näkökulmasta ja vain tiettyyn pis-

teeseen saakka.49

Etelä-Savon taloudellisia ongelmia pahentaa väestön valtakunnallisesti vertaillen nopea ikääntymi-

nen ja korkea sairastavuus. Näin ollen säästöjen aikaansaaminen on hyvin vaikeaa, sillä ainut tapa

säästää resursseja olisi jättää palveluja järjestämättä. Resurssitarvetta lisää vielä maantieteellisten

seikkojen kautta se, että ikääntyvälle väestölle on rakennettava palveluasumista, sillä hajallaan ole-

va väestö on muuten vaikeasti hoidettavissa. Maakunnassa on kuitenkin pohdittu myös innovatiivi-

sia ratkaisuja muun muassa lääkäriauton osalta ja katseltu mallia paitsi oman maakunnan, myös

Suomen ulkopuolelta.

Käytännössä näkyvää taloudellista ahdinkoa aiheutuu myös alueen sairaanhoitopiirien pienestä

koosta. Vaikka suuri koko ei olekaan ainut kustannustehokkuuden saavuttamisen tapa, ovat Etelä-

Savon piirit kuitenkin valtakunnallisesti varsin pieniä. Valtakunnallisena sairaanhoitopiirin ko-

49 Haastattelutuloksia tukee myös mm. Wuorisen kirjoitus Etelä-Savon Yrittäjät-lehdessä 15.1.2007.
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kosuosituksena on 200 000 asukkaan väestöpohja, eikä kumpikaan Etelä-Savon maakunnan piireis-

tä täytä kyseistä tavoitetta. Näin ollen piireille aiheutuu suuria kustannuksia aina infrastruktuurin

rakentamisesta varsinaisen toiminnan rahoittamiseen. Korkean sairastavuuden maakunnassa sijait-

sevassa pienessä sairaanhoitopiirissä tehokkuuden saavuttaminen on vaikeaa.

Sairaanhoitopiirin tiukka taloudellinen tilanne johtuu kuntien talouden vaikeuksista, sillä ne rahoit-

tavat piirin palvelut. Koska myös keskuskaupungit ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, on

sairaanhoitopiirin tilanne erityisen hankala. Samaan aikaan kun henkilökunta taistelee taloudellisten

ongelmien kanssa käytännössä, sairaanhoitopiiri ei voi lisätä resursseja kuntien vaatiessa talouden

leikkauksia. Ratkaisuja tilanteeseen etsitään parhaillaan esimerkiksi yksityisen sektorin toimintata-

voista.

Vaikka pienet kunnat ovatkin halukkaita säilyttämään itsenäisyytensä, on niiden tilanne erittäin vai-

kea. Joissakin kunnissa on siirrytty lähes kokonaan ostopalveluihin, mikä kuitenkin saattaa aiheut-

taa lisää taloudellisia paineita ja jopa lisätoimenpiteitä puitelain kirjaimen täyttämisen kautta. Inno-

vatiiviset ratkaisut eivät siis välttämättä sovi puitelain linjauksiin, vaikka ne olisivatkin sen hengen

mukaisia. Toiminnallisia alueita muodostettaessa saatetaan joutua uudistamaan jo uudistettuja ra-

kenteita, vaikka toimivia järjestelmiä ei ilmeisesti olekaan tarkoitus uudistuksessa purkaa. Kes-

kushallinto on kuitenkin ilmeisesti periaatteessa linjannut, ettei toimiviin ratkaisuihin puututa.

Vaikeassa tilanteessa mietitään myös tulevien lainsäädäntömuutosten mukanaan tuomia mahdollisia

helpotuksia, erityisesti kansanterveyslain ja erityissairaanhoidon lainsäädännön yhdistämisen kaut-

ta. Maakunnassa toivotaan lakien yhdistämisen tuovan ratkaisua pienten yksiköiden asetelmaan ja

mahdollisesti lähentävän perusterveydenhuoltoa ja erityissairaanhoitoa.  Vaikka uudistuksessa pyri-

täänkin suurempiin yksiköihin, tiedostetaan myös suurten yksiköiden byrokraattinen luonne. Näin

ollen tavoitteena ei ole mahdollisimman suurten yksiköiden muodostaminen, vaan erityisesti byro-

kratian vähentäminen ja tehokkuuden lisääminen sitä kautta.

Yksi näkökulma uudistuksen käytännön vaikeuksiin ovat tietojärjestelmät. Tietojärjestelmissä on

ilmeisiä puutteita ja niiden katsotaan vaikeuttavan päätöksentekoa. Kuntien ja kuntayhtymien erilai-

set taloushallinnon ohjelmistot aiheuttavat erään näkemyksen mukaan vertailukelpoisen taloudelli-

sen tiedon puutetta. Koska tietoa ei pystytä vertailemaan, ei myöskään päätöksiä voida perustaa

relevantille tiedolle. Samalla asiat nousevat helpommin tunnetasolle, mistä aiheutuu myös asen-

neilmaston ongelmia. Taloudellisten seikkojen yhtenäistämiseksi vaadittaisiin erityistä kustannus-

tietoisuutta ja perehtymistä.
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Tiedon vertailun ongelmat vievät kuntia mieluusti oman palvelutuotannon suuntaan, jos ei voida

vakuuttua siitä, että osto- tai muu palvelutuotanto olisi lopulta omaa tuotantoa edullisempaa. Etelä-

Savon maakuntaliitto onkin nostanut asian pöydälle ja lähtenyt yhdenmukaistamaan tietoa päätök-

senteon taustaksi. Koska asenteet ovat varsin hankalia muutettavia, maakunnassa koetaan, että yh-

teisen taloudellisen tiedon kautta myös rakennehaasteista päästäisiin helpommin yksimielisyyteen.

Nähdään siis, että jo raportointi- ja vertailutapoja yhdenmukaistamalla voitaisiin päästä parempiin

tuloksiin uudistamisessa.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa korostuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon ennaltaehkäisevä

toiminta. Ennaltaehkäisyn kautta pyritään vähentämään kustannuksia tulevaisuudessa. Alueellisia

trendejä on kuitenkin vaikea muuttaa. Pitkäaikainen taloudellinen ahdinko on myös jo ehtinyt ra-

pauttaa kuntien omaa palvelurakennetta, joten tilanne on siinäkin mielessä erittäin haastava.

Paitsi ihmisen luomat organisaatiot ja asennekokonaisuudet, myös maantiede luo haasteita palvelu-

järjestelmien kehittämiseen ja toimintaan. Talouden parantamisen kannalta maantiede vaikeuttaa

huomattavasti yhteistyötä ja vaikeuttaa saavutettavuutta, sillä tosiasiallinen etäisyys naapurikuntaan

voi olla hyvinkin pitkä. Samasta syystä palveluja ei olla seutukunnissa kovin innokkaasti keskittä-

mässä, koska ne samalla voisivat siirtyä hyvinkin kauas. Toisaalta pitkät ja monimutkaiset etäisyy-

det luovat pohjaa luovalle kehittämiselle ja sille, että yhteistyökumppaneita haetaan monesta suun-

nasta, myös oman maakunnan rajojen ylitse. Hallinnollisten alueiden yli menevät ratkaisut ovat

tervetulleita, ja niitä on hyödynnetty Etelä-Savossa paitsi kuntien välillä, myös sairaanhoitopiireis-

sä: Sekä Etelä-Savon että Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluu kuntia myös Etelä-Savon maakunnan

ulkopuolelta.

Maakuntien rajat ylittävä toiminta vaikuttaa olevan suosittua koko Itä-Suomen alueella, sillä mui-

den maakunnan kunnat ovat itse aktiivisesti hakeutuneet toisen maakunnan sairaanhoitopiirin alu-

eelle oman sijaintinsa tai muiden preferensseihin liittyvien syiden kautta. Toisaalta edes muiden

maakuntien kuntien liittyminen Etelä-Savon piireihin ei ratkaise Itä-Suomessa yleisesti vallitsevaa

pitkien etäisyyksien ongelmaa. Vaikeat etäisyydet voivat siis olla myös syynä pienten sairaanhoito-

piirien säilymiseen.
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7.2.2 ”Sellasta luontevaa yhteistyötä ei oo helppo löytää eikä sitä suuntautumissuuntaa-

kaan”: haasteena yhteistyö

Etelä-Savon yhteistyöhaasteen taustalla on kuntien perustava epävarmuus siitä, miten ne pystyvät

turvaamaan kuntalaistensa palvelut. Luontevia yhteistyön suuntia on hajanaisessa ja sirpaloitunees-

sa, pitkien välimatkojen maakunnassa vaikea löytää. Erityinen haaste on aitojen toiminnallisten

alueiden muodostaminen. Puitelain kautta perushaasteet säilyvät, mutta laki pakottaa pyrkimään

kohti uudenlaisia yhteistyötapoja. Yhteistyövaikeuksien taustalla nähdään keskeisinä asenteet, jotka

yleisestikin vaikeuttavat päätöksenteon objektiivisuutta. Edellä mainittu taloudellisten seikkojen

selvittäminen voisi toimia yhtenä asenteellistenkin lukkiutumien purkajana.

Yhteistyötä pyritään tehostamaan myös sairaanhoitopiirien välisellä tehtävänjaolla. Vaikka piirien

yhdistämistä pidetäänkin Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä selkeimpänä ratkaisuna, tällä hetkellä

vaikuttaa siltä, että tehtävänjako on muodostumassa pääasialliseksi yhteistyön lisäämisen tavaksi.

Vähäisistä voimavaroista kuitenkin kiistellään paitsi sairaanhoitopiirien, myös kaupunkien50 välillä,

joten varsinaista kokoavaa ajattelua ei vielä ole syntynyt. Haastatelluista toimijoista suurin osa kui-

tenkin näki, että piirit tullaan jossakin vaiheessa yhdistämään keskushallinnon toimin. Piirien yhdis-

tämistä sivunneiden vastausten perusteella tavoitteena on lähinnä säilyttää maakunnassa yksi oma

sairaanhoitopiiri. Oman piirin itsenäisyyden säilyminen nähdään Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

alueella osin toissijaisena. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on myös ottanut aktiivisen roolin alueel-

laan, joten molemmat sairaanhoitopiirit ovat joka tapauksessa tällä hetkellä palvelurakenteiden jär-

jestämisen kannalta aktiivisia.

Yhteistyötä on kuitenkin myös olemassa. Vaikka sairaanhoitopiirien välinen tilanne onkin ainakin

niiden yhdistämisen suhteen toistaiseksi lukkiutunut, kunnat tekevät ainakin Etelä-Savon sairaan-

hoitopiirin sisällä yhteistyötä toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestelmän muo-

dostamiseksi. Sairaanhoitopiirin hallinnoiman hankkeen kautta pyritään löytämään ratkaisua lähin-

nä joidenkin kuntien preferoiman piirimallin ja Mikkelin kaupungin isäntäkuntamallin välille. Ti-

lanne on siis kaikesta huolimatta liikkeessä.

Paitsi kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä, myös terveyspalveluiden sisällä on vaikeuksia yhteis-

työn kanssa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on toimialojen välinen erottelu,

mikä vaikeuttaa alojen välistä toimintaa ja vuoropuhelua ja samalla taloudellisten seikkojen tehos-

tamista. Taustalla ovat ilmeisesti arvostukseen liittyvät tekijät. Kilpailu resursseista on kovaa ja

50 Sairaanhoitopiirit myös profiloituvat vahvasti kaupunkeihin, Mikkeliin ja Savonlinnaan.
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saavutetuista eduista pidetään kiinni. Esillä on ollut myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon tuominen samaan organisaatioon, mutta yhdistämisen toimivuutta epäiltiin juuri edellä mai-

nitun henkisen jaon vuoksi.

Vaikka tilanne on haastava, yhteistyössä on kuitenkin myös onnistuttu51. Sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa mietitään nyt, miten myös sen alalla saataisiin tehtyä samantyyppistä kokoamista kuin muilla

osa-alueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kuitenkin ihmisille erittäin tärkeitä, ja nii-

den vähentymiseen reagoidaan vahvasti. Kokoamista voidaan tehdä kuitenkin myös yli oman maa-

kunnan rajojen, ja kumppanuudet ovatkin pienelle maakunnalle ja sairaanhoitopiirille äärimmäisen

arvokkaita. Niiden kautta pystytään jakamaan kustannuksia ja kehittämään oman maakunnan sisällä

suuremmin voimavaroin, sekä muutenkin profiloitumaan suurempien alueiden kautta. Etelä-Savossa

pohditaankin jatkuvasti järjestelmiä sikäli avoimesti, että maakuntaa ei nähdä rajana palvelujärjes-

telmien kehittämiselle. Maakunnan hajanaisuus sekä väestöpohjan haasteet aiheuttavat sen, että

tarkastelua on laajennettava myös oman maakunnan ulkopuolelle. Yhteistyötä tehdään jo nyt sai-

raanhoitopiirien välillä Kuopion yliopistollisen erityisvastuualueen sisällä mm. laboratoriotoimin-

nan osalta. Lisäksi erityishuolto järjestetään todennäköisesti edelleen usean sairaanhoitopiirin yh-

teistoimintana.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä maakunnan kahdesta piiristä suurempi ja saa myös

ilmeisesti lähiaikoina uuden jäsenkunnan (Joroinen). Paitsi oman maakunnan sisältä, myös muista

maakunnista suuntaudutaan Etelä-Savon maakunnan palvelujen pariin. Esimerkiksi Suomenniemi

Etelä-Karjalan läänin puolelta on Etelä-Savon palvelutuotannon (Mikkeli) piirissä. Lisäksi Parikka-

la on Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsen. Maakunnan palvelurakenne ylittää siis jo nyt maakunnan

rajat. Lisäksi Heinävesi on pohjoisessa kaukana Etelä-Savon sairaanhoitopiirin keskuksesta Mikke-

listä, mutta hankkii kuitenkin palvelunsa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kautta. Heinävesi (osin

myös Joroinen) kuitenkin suuntautuu koillisen sijaintinsa vuoksi osittain myös Varkauteen. Yli-

maakunnallisten piirien ja järjestelmien käyttäminen kertoo paitsi väestön vähyydestä, myös toi-

minnallisten alueiden luonteesta ja siitä, että toiminnallisia alueita tehtäessä ei olla ennakkoluuloisia

rajojen suhteen. Koska käytäntöä esiintyy myös muiden maakuntien alueella, vaikuttaa se olevan

tyypillinen itäsuomalainen palvelurakenteen haasteiden ratkaisemisen tai lieventämisen keino.

Etelä-Savossa on tarkkailtu myös Kainuun mallin etenemistä. Maakunnassa oltiin mallin kustan-

nusvaikutusten kautta kiinnostuneita toimijoiden kannalta selkeämmästä ratkaisusta yhdistää toi-

51 Esimerkiksi opetustoimen toisen asteen koulutuksessa on jo koottu toimintoja.



62

mintoja maakunnallisesti. Näin ollen jonkinasteista kiinnostusta ratkaisua kohtaan oli, joskin maa-

kunnan hallinnollisen hajanaisuuden vuoksi ratkaisun käytännön toteuttaminen voisi osoittautua

vaikeaksi.

7.2.3 ”Yhtä ja yleisesti hyväksyttyä keskusta ei ole olemassa.”: Maakunnan jakautuminen,

hajanaisuus ja verkostomaisuus

Etelä-Savo on vahvojen seutujen maakunta ja entinen Mikkelin läänin osa. Etelä-Savo ei ole tyypil-

linen maakunta, vaan sitä voidaan hyvällä syyllä pitää verkostomaakuntana. Maakunnan verkosto-

maisuus on peräisin pitkälti maantieteellisistä seikoista. Maakunnan luonne aiheuttaa haasteita ai-

nakin alueen hallinnoinnin ja yhtenäisyyden kannalta. Maakunta koostuu Mikkelin, Pieksämäen ja

Savonlinnan seuduista, jotka kaikki toimivat varsin itsenäisinä. Verkostomainen asetelma aiheuttaa

hankaluuksia myös maakunnan yhtenäisyyden ja suurten kokonaisuuksien näkökulmasta. Koska

alueen kaupungit ovat lisäksi varsin pieniä, taloudelliset ongelmat alkavat olla kaikkialla vaikeita.

Myös keskittäminen on luonnonmaantieteen vuoksi vaikeaa. Etelä-Savo määrittyykin näin ollen

ehkä paremmin usean seutu- kuin yhden maakuntakäsitteen alle. Miksei voitaisi puhua myös seu-

tumaakunnasta (tutkijan tulkinta).

Etelä-Savon suurena haasteena käytännön palvelujärjestelmien kehittämisen kannalta on harva mut-

ta lähes koko maakunnan alueen kattava asutusrakenne. Kokonaisvaltainen mutta harva rakenne on

kehittynyt historiallisesti kaskiviljelyn seurauksena, ja myös nykyinen asutusrakenne noudattelee

pitkälti aikaisempia uria. Kaupungit ja maaseutu ovat kehityksessä vastakkain, ja syvä maaseutu on

hiipumassa. Lisäksi luonnonmaantieteelliset olosuhteet tuovat haasteen asutusrakenteeseen sillä

maakunnan pinta-alasta 40 prosenttia on vesistöjä. Väestön ikääntyessä olisi palvelujen järjestämi-

sen näkökulmasta käytännöllisempää jos he asuisivat keskitetymmin.

Seutujen välimatkat ovat varsin pitkät ja/tai vaikeat, joten ne pitäytyvät yhteistyössä lähinnä lähi-

kunnissaan. Kolmen52 vahvan seudun tilanne on johtanut siihen, että Mikkeli, Savonlinna ja Piek-

sämäki ovat kaikki tehneet omat ratkaisunsa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden kehittämisen

suhteen. Palvelurakenteissa on tehty erilaisia ratkaisuja isäntäkuntamallin (Mikkeli), niin sanotun

52 Huomattava on, että vastaajat kokivat Etelä-Savon olevan usein kolmen seutukunnan maakunta, vaikka maakunnan
liiton sivuilla myös Juvan seutukunta on oma yksikkönsä. Tämä lisää maakunnan määrittelyn ongelmaa sikäli, että
täyttä yksimielisyyttä ei tunnu olevan myöskään seutukuntien määrästä.
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seutukuntaisen aluekuntamallin53 (Pieksämäki) sekä sosiaali- ja terveyspiirin (Savonlinna) kautta.

Erityisesti jako näkyy kahden suurimman seutukunnan välillä.

Kolmen seutukunnan ja palvelujärjestelmän kannalta kolmen toiminnallisen alueen vuoksi myös

maakunnan liiton tilanne on Etelä-Savossa hankala. Maakunnan liitto on kuntien organisaatio, mut-

ta vahvojen intressien maakunnassa sen on vaikea omaksua kokoavaa roolia. Etelä-Savossa saattaa

myös korostua aiemmin Pirkanmaalla pohdittu asetelma maakunnan liiton linjausten toimeenpanon

ongelmasta, seudullisten intressien ollessa vahvoja. Näin ollen maakunnan liiton mahdollisuutena

on ilmeisesti jonkinlainen sovitteleva tai avustava rooli ja toimintojen ja näkemysten kokoaminen.

Tällaista roolia liitto on myös uudistuksessa aluevaiheen jälkeen ottamassa, kun se pyrkii helpotta-

maan uudistuksen toteuttamista yhdenmukaistamalla kuntien tietoja. Koska maakunnan taloudelli-

nen tilanne on tasaisen vaikea, taloudesta tai sen parantamisesta voitaisiin ehkä vertailuun soveltu-

van tiedon olemassaolon kautta saada aikaiseksi jopa maakuntaa yhdistävä tekijä.

Etelä-Savon maakunnan kahden sairaanhoitopiirin jaon taustalla on kuitenkin varsin vankka maa-

kunnan sisäinen jako. Asetelma on myös sikäli vaikea, että maakunnan pitkät välimatkat tekevät

sairaanhoitopiirien asenteellisestakin lähestymisestä vaikeaa. Ilmeisesti yhdistämisvaikeuksien taus-

talla on maantieteellisten seikkojen lisäksi myös sairaanhoitopiirien suurempi-pienempi -asetelma,

minkä olemassaolo havaitaan myös kuntaliitosten yhteydessä. Sairaanhoitopiirien osalta tilanne on

vain siirretty maakunnalliseen kontekstiin. Sairaanhoitopiirien tilanne on ollut kaksijakoinen niiden

perustamisesta lähtien. Kahden sairaanhoitopiirin tilanne kuvaa myös sitä, että taloudellinen vaikeus

saattaa viedä osapuolia jopa kauemmaksi toisistaan, kun ne pyrkivät turvaamaan oman alueensa

palvelut. Etelä-Savossa keskusteluyhteys sairaanhoitopiirien välillä on edelleen vaikea saavuttaa.

Myöskään puitelaissa ei linjattu vaatimuksia sairaanhoitopiirien väestöpohjasta.

Etelä-Savon toiminnallinen suuntautuminen on kuitenkin asia, josta ollaan kaupunkien ja toimijoi-

den välillä samaa mieltä: pohjoiseen ei ole totuttu suuntautumaan54. Näin ollen mahdolliset tulevat

maakunnan rajat ylittävät tai muut yhteistyökuviot tulevat todennäköisesti suuntautumaan kaakkoon

ja etelään. Asetelmasta kertoo ehkä myös se, että Mikkelin isäntäkuntamallia kannattaneiden kunti-

en asemaa pohdittaessa ei esitetty niiden mahdollista suuntautumista pohjoiseen, esimerkiksi Piek-

sämäen vaikutuspiiriin.

Etelä-Savon kokonaisuus on siis rikkonainen, mutta haasteet ovat kuitenkin pitkälti samanlaisia

53 Tutkijan termi
54 Historiallisesti tämä liittyy ilmeisesti yleisen etelä-suuntautuneisuuden lisäksi siihen, että tukkeja on uitettu alajuok-
suun eikä ylöspäin. Itään päin ei voida kovin paljoa suuntautua rajan vuoksi.



64

kaikilla alueilla. Vastakkainasettelu on siis ehkä enemmän olosuhteista kuin hyvinvoinnin eroista

juontuvaa (vrt. Pirkanmaa).

7.2.4 ”(… ) Että täällä ylipäätään olis palvelurakenteita.”: kehittäminen

Etelä-Savon tilanne on valtakunnallisesti katsoen palvelurakenteiden kehittämisen kannalta hyvin

haastava, ja kehittämisen haasteet liittyvät tiiviisti edellä käsiteltyyn maakunnan jakautumiseen.

Näin ollen onkin osin tulkintakysymys, kummassa osa-alueessa asioita käsitellään.

Kun hyvin toimeentulevilla alueilla kuten Pirkanmaa, keskitytään palvelurakenteiden kehittämiseen,

on Etelä-Savossa keskityttävä ensisijaisesti rakenteiden elinkelpoisuuden säilyttämiseen. Kehittä-

minen on Itä-Suomessa näin ollen hyvin perustavaa sikäli, että tavoitteena on säilyttää mahdolli-

simman hyvät palvelut tilanteessa, jossa niitä joudutaan taloudellisen tilanteen vuoksi joka tapauk-

sessa karsimaan. Taustalla on huoli omien rakenteiden menettämisestä jos taloudellinen tilanne pää-

see riittävän huonoksi.

Palvelurakenteiden kehittämisellä on siis Etelä-Savossa erityisen tiivis yhteys aluekehittämiseen ja

alueen yleisen kilpailukyvyn parantamiseen. Koska Etelä-Savon maakunnan tilanne vaikeutuu jat-

kuvasti, on tärkeää pyrkiä kääntämään kehityksen suuntaa tai ainakin hidastamaan sitä, vaikka

osaan haasteista ei ehkä pystytäkään vaikuttamaan. Aluekehittäminen on kuitenkin hyvin tärkeä osa

palvelujärjestelmien kehittämistä maakunnassa, jota määrittää hajanaisuus ja pitkät välimatkat. Hy-

vinvoinnin kehittämiseksi maakunnan ominaisuuksia olisi pystyttävä hyödyntämään. Vahvuuksien

hyödyntämistä ajatellen verkostomainen maakunta on johtamisen ja yhtenäisyyden muodostamisen

kannalta haastava pelikenttä.

Etelä-Savon vastauksissa tuli hyvin yleisesti esiin myös henkilöstön saatavuuden haaste. Koska alue

on muuttotappioaluetta, minkä lisäksi väestö ikääntyy erityisen nopeasti, on pyrittävä kaikin tavoin

houkuttelemaan alueelle työntekijöitä. Työvoimapula on Etelä-Savon suurimpia ongelmia, sillä

ammattilaiset jäävät usein töihin yliopisto- ja muille koulutusseuduille. Paras-hanke koetaan tärke-

äksi erityisesti työvoimapulan kautta ja vastaajien mielestä sillä on tärkeä rooli resurssien kokoami-

sessa ja sitä kautta henkilöstön houkuttelemisessa alueelle.
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7.3 Puitelaki ja mahdollinen koordinointitarve

Puitelaki

Etelä-Savossa on suuria ongelmia muodostaa puitelain vaatimia väestöpohjia. Asetelmat nähtiin

kuitenkin suurimmaksi osaksi asianmukaisina ja tarpeellisina, sillä maakunnan palvelujärjestelmäs-

sä tarvitaan kokoamista. Toisaalta suhteellisen pientenkin keskittämistoimenpiteiden toteuttaminen

voi olla Etelä-Savossa hyvin vaikeaa. Ratkaisuja on kuitenkin tehtävä piakkoin ja puitelain asetta-

min muutoksin niitä kohti liikutaan. Ilman pakottavaa uudistusta ei vastaajien mukaan olisi käytän-

nössä tapahtunut paljoakaan, vaikka kuntaliitoksia on tehty aiemminkin jonkin verran. Puhtaasti

kuntatason toimijat eivät kuitenkaan ole liitoksista kovinkaan innostuneita. Maakunnan peruson-

gelmat kuitenkin tiedostetaan ja niitä voidaan väestöpohjien suurentamisen kautta ainakin joiltain

osin helpottaa.

Etelä-Savossa nousivat esiin erityisesti maakunnan olosuhteista ja jakautumisesta johtuvat puitelain

toteuttamisen vaikeudet. Esiin nousi myös toiveita mahdollisista myönnytyksistä harvaan asutuille

alueille55. Etelä-Savon maakunta ei ole erityisen harvaan asuttu siinä mielessä, että väestöä on maa-

kunnan lähes joka puolella. Kuitenkin juuri tämä vähäinen keskittyminen aiheuttaa vaikeuksia pal-

velurakenteen kehittämisen suhteen.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä kaksi eriävää näkemystä tulevan palvelura-

kenteen toteuttamisesta. Pohdinta keskittyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle lukuun ottamatta

Pieksämäen aluetta, joka on itsessään täyttää puitelain väestöpohjavaatimuksen. Mikkelin kaupunki

hoitaisi perusterveydenhuollon isäntäkuntamallin pohjalta, mutta osa kunnista (lähinnä ne jotka

eivät kuulu Pieksämäen hoitamaan alueeseen eivätkä Mikkelin jo osin toimivaan isäntäkuntamal-

liin56, eli Kangasniemi, Juva, Mäntyharju ja Pertunmaa) haluavat perusterveydenhuollon hoidetta-

55 Koska Etelä-Savossa on ongelmia puitelain toteuttamisen kanssa, nousee esiin myös näkemys siitä, millä tavoin pui-
telaista voidaan ehkä poiketa. Voidaan pohtia esimerkiksi saaristoisuuden osuutta rakenteiden muodostamisessa. Puite-
lain 5 §:n mukaan puitelain vaatimuksista voidaan poiketa saaristoisuuden sekä pitkien välimatkojen vuoksi. Nämä
toteutuvat Etelä-Savossa, joskin saaristoisuus on sisämaan saaristoisuutta (tutkijan tulkinta). Puitelaissa ei kuitenkaan
eritellä sisä- ja ulkosaaristoa, joten sitä kautta tulkinta voisi olla relevantti. Jos tällainen tulkinta tehtäisiin ja yhdistettäi-
siin jo tehtyihin toimiviin ratkaisuihin, voisi Etelä-Savon tilanne puitelain toteuttamisen suhteen helpottua. Vaikeaa
kokonaistilannetta tulkinta ei tietenkään muuta. Vaikka puitelain toteuttamisessa onkin tulossa haasteita, Etelä-Savossa
koetaan, ettei esimerkiksi maakuntarajojen muuttaminen ei ole tarpeellista, sillä niitä muuttamalla ei saataisi muutettua
perushaasteita (esimerkiksi maantiedettä).

56 Useat Mikkelin seudun kunnat ovat jo liittyneet Mikkelin tuottaminen palvelujen piiriin (Ristiina, Hirvensalmi, Puu-
mala ja Etelä-Karjalan puolelta Suomenniemi) ja ovat ilmeisen tyytyväisiä ratkaisuun.
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vaksi sairaanhoitopiirin kautta. Kehitystä piirin suuntaan onkin jo ollut, koska sairaanhoitopiiri on

saanut jatkuvasti lisää tehtäviä. Mikkeli ei ole haastattelutulosten perusteella kiinnostunut sairaan-

hoitopiirivetoisesta mallista pitkälti, koska se on piirin toiminnan suurin yksittäinen rahoittaja. Ny-

kyisen perussopimuksen kautta Mikkeli ei kuitenkaan saisi piirissä rahoitusosuuttaan vastaavaa pää-

täntävaltaa. Näin ollen kokonaisratkaisusta on tulossa kaksijakoinen. Tilanteen vaikeutta lisää vielä

kuntien maantieteellinen sijoittuminen, sillä sairaanhoitopiirivetoisuutta kannattavat kunnat sijaitse-

vat Mikkelin seutua ympäröivällä kehällä. Näin ollen niiden ainoa yhteinen raja on Mikkelin seudun

raja, eikä siten voida muodostaa toiminnallista kokonaisuutta. Tilanne on siis auki, ja päätöksiä hae-

taan asiaan sairaanhoitopiirin vetovastuulla olevan Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-

tamishankkeen kautta. Vaikka isäntäkuntamalli olisikin sairaanhoitopiirin vetämän hankkeen loppu-

tulos, voidaan hankkeen kautta mahdollisesti vaikuttaa isäntäkuntamallin määrittelyyn (puitelaissa

ei ole määritelty millainen isäntäkuntamallin tulee olla).

Etelä-Savossa ongelmia on aiheuttanut myös spontaanin kehittämisen suhde Paras-hankkeeseen.

Koska ratkaisuja on tehty alueen omista lähtökohdista, eivät jo tehdyt ratkaisut välttämättä ole Pa-

ras-hankkeen linjausten mukaisia. Näin ollen keskusteluun nousee, riittääkö ratkaisuissa Paras-

hankkeen hengen mukaisuus, vai onko niiden oltava myös sen kirjaimen mukaisia. Jos toimeenpa-

nosuunnitelmien tarkasteluissa päädytään siihen, että ratkaisujen on oltava nimenomaan Paras-

hankkeen kirjaimen mukaisia, saattaa se aiheuttaa lisätoimia (ja -kustannuksia) jo toiminnassa ole-

vien järjestelmien purkamisen kautta57.

Koska Etelä-Savon väestön vähentymistä ja ikääntymistä on hyvin vaikea ratkaista tai muuttaa ke-

hityksen suuntaa, on etsittävä vaihtoehtoja. Verkostoitumisen ja kumppanuuksien kautta pyritään

helpottamaan taloudellisia paineita ja vahvistaa maakunnan kokonaistilannetta ja palvelurakennetta.

Etelä-Savossa on jo terveydenhuollon osalta kehitetty yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa keskit-

tämällä erilaisia maakunnallisia erikoissairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon liittyviä tukipalveluita

Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin (apuvälineet) sekä sairaanhoitopiirien yli menevällä toiminnalla

(laboratoriopalvelut Itä-Suomen keskuslaboratoriohanke, ISLAB). Yli maakuntien ja muutenkin

57 Etelä-Savossa nousi yhtenä jo tehtynä ratkaisuna esiin myös ajatus aluekuntamallista. Kyseessä on kunta, joka toimii
lähikuntana siten, että se ostaa lähes kaikki palvelunsa ulkoa mutta on kuitenkin itsenäinen. Avonaiseksi jää, voiko
tällainen kunta täyttää aluekuntamallin lähikuntamallin kriteerit osittain tai toisaalta olla palvelujensa osalta lähikunta
ilman että sen ympäristössä on käytössä aluekuntamalli? Jos toiminnallisuus on pääasia, tilanne vaikuttaa selvältä, mut-
ta jos vaaditaan puitelain kirjaimen mukainen ratkaisu, tilanne monimutkaistuu ja saatetaan joutua luomaan uusi hallin-
non taso palvelujen järjestämiseksi.
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hallinnollisten rajojen menevä tarkastelu on ilmeisen välttämätöntä Itä-Suomen harvaan asutuille

alueille.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri kuuluu erityishuollon osalta Vaalialan kuntayhtymään, joka kattaa jo

kolme sairaanhoitopiiriä (Pohjois-, Etelä-, ja Itä-Savon sh-piirit). Paras-hankkeessa suositellaan

sairaanhoidon ja erityishuollon toimintojen yhdistämistä, mutta kolmen piirin ratkaisu on jo sellai-

senaan laaja, joten se jäänee nykyiseen muotoonsa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vetämän hank-

keen kautta pohditaan myös muiden toimintojen kuten päihdehuollon, lastensuojelun ja mielenter-

veyshuollon tehtävien nostamista maakunta- tai sairaanhoitopiiritason tehtäviksi. Toimintojen ko-

koamista kohti halutaan siis ainakin Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä aktiivisesti edetä.

Toisaalta puitelain väestöpohjien yhteydessä on ollut myös paljon keskustelua siitä, onko annettu

20 000 lopullinen väestöpohjaraja. Harvaan asutuilla alueilla käy ilmeisen usein niin, että suhteellis-

ten luontevien toiminnallisten alueiden puitteissa kyseistä rajaa ei aina saavuteta. Asetelmasta nou-

see kysymys siitä, miten tarkkoja rajan suhteen lopulta ollaan ja voidaanko esimerkiksi harvaan

asutuilla alueilla lopulta tinkiä täydestä 20 000 asukkaan rajasta kokonaisuuksien muodostamiseksi.

Etelä-Savossa hyvä esimerkki kehityksestä on maakunnan keskiosan niin sanottu JJR-allianssi, joka

yhdistää Juvan, Joroisen ja Rantasalmen palvelut kolmen kunnan isäntäkuntamalliksi siten, että

jokainen kunta vastaa yhdestä toimialasta. Ennen Paras-hanketta muodostettu kokonaisuus ei kui-

tenkaan täytä puitelain 20 000:n rajaa, vaan alittaa sen parilla kolmella tuhannella. Järjestelmä on

kuitenkin uusi ja ilmeisen potentiaalin omaava, joten ei vaikuttaisi loogiselta uudistaa koko

rakennetta.

Koordinointi

Näkemys lääninhallituksen roolista oli varsin yksimielinen. Maakunnalliset toimijat eivät näe lää-

nillä roolia uudistuksessa, koska edellisessä lääniuudistuksessa (1997) lääninhallituksen rooliksi jäi

pääosin hallinnollisia ja valvovia tehtäviä. Lääniuudistuksen jälkeen läänin rooli on vähentynyt en-

tisestään, joten Paras-hankkeen kaltaisessa käytännön toiminnassa läänin vaikutusvalta nähdään

lähes olemattomana. Lisäksi koettiin, että läänit ovat maantieteellisesti niin suuria, että niiden olisi

hyvin vaikea koordinoida uudistusta alueellaan ja samalla huomioida alueen sisäinen vaihtelu. Tällä

hetkellä läänillä ei siis ole vastaajien mielestä sellaista roolia, että se voisi osallistua aktiivisesti uu-

distuksen toteuttamiseen maakunnassa. Lääninhallitus on kuitenkin toiminut Etelä-Savon sairaan-

hoitopiirin palvelurakennehankkeen rahoittajana.
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Maakunnan liiton mahdollisesta roolista puhuttaessa mielipiteet jakautuivat hieman enemmän kuin

läänin kohdalla. Vahvasti kuntavetoisuutta puolustavissa näkemyksissä myös maakunnan liiton roo-

li rajautui pois kuitenkin todeten, että liitolla voi olla rooli jos kunnat niin päättävät. Liitolla on kui-

tenkin strategista asiantuntijatietoa, jota voitaisiin uudistuksessa laajemmin hyödyntää. Koska kun-

tatoimijoiden strateginen ajattelu on usein varsin maantieteellisesti ja ajallisesti rajoittunutta, olisi

tarpeen tarkastella toimintoja alueellisesti laajemmin sekä strategisesti pitemmällä aikavälillä. Maa-

kuntien asiantuntijatietoa voitaisiin siis hyödyntää nykyistä enemmän, ainakin tiedon tuottamisen

kautta. Maakunnan liitto on tällaisen tiedontuottajan roolin myös lopulta ottanut.58 Etelä-Savon

maakunnalliset tai alueelliset toimijat ovat siis lopulta lähteneet mukaan Paras-hankkeeseen, vaikka

niille ei olekaan annettu puitelaissa roolia.

Maakunnan liiton ja sairaanhoitopiirin osallistuminen uudistukseen (vähintäänkin avustavina tahoi-

na) viittaa siihen, että kunnat ovat todenneet, ettei uudistus etene halutulla tavalla ilman kokoavia

tahoja. Vaihtoehtoina kokoamiselle ovat tässä vaiheessa maakunnallinen toimija tai myöhemmin

keskushallinto. Koska sekä maakunnan liitto että sairaanhoitopiiri ovat organisaatiomuodoltaan

kuntayhtymiä, vaaditaan niiden aktiivisiin rooleihin kuitenkin kuntien päätös. Kunnat tiedostavat

lisätiedon ja -näkemyksen tarpeen uudistuksen toteuttamisessa, joten maakunnallisten toimijoiden

avustava tai informoiva rooli on ilmeisen aiheellinen.59 Tällä hetkellä kunnat ilmeisesti luottavat

siihen, että sairaanhoitopiirin vetämän hankkeen kautta saadaan ratkaisu aikaan.

Etelä-Savon vaikean tilanteen vuoksi nousi esiin myös mahdollinen kaipuu valtionhallinnon tiu-

kempaan ohjaukseen. Tästä ei kuitenkaan oltu täysin yksimielisiä. Kuitenkin ainakin sairaanhoito-

piirien kahtiajaon nähdään ratkeavan lopulta vain valtionhallinnon päätöksellä. Maakunnan liitto ei

ole kuntavetoisuutensa vuoksi kyennyt ongelmaa ratkaisemaan. Tilanne on ollut ratkaisematta jo

pitkään, mutta kaikki vastaajat kokivat, että tällaisenaan tilanne on pitkällä tähtäimellä kestämätön

ja lopulta ratkeaa piirien yhdistämisellä tai niiden pilkkomisella (muiden piirien yhteyteen).

58 Aineistosta nousi esiin myös ajatus maakuntajohtajan vahvasta roolista maakunnan liiton tehtäväkentän määrittelyssä

uudistuksen suhteen. Näin ollen se, miten aktiivisesti maakunnan liitto on mukana uudistuksessa, määrittyy pitkästi

maakuntajohtajan tekemistä linjauksista. Toisaalta taas asemaa määrittää toki huomattavasti kuntien asennoituminen

maakunnan liittoon uudistuksen toimijana. Maakuntien välillä sekä niiden sisällä on varsin erilaisia näkemyksiä siitä,

millainen rooli maakunnan liitolla tulisi olla, tai tulisiko sitä olla lainkaan.
59 Maakunnan liitto sopii tehtävään maakunnallisen edunvalvonnan tehtävänsä kautta. Sairaanhoitopiiri puolestaan

pyrkii järjestämään terveyspalveluita tehokkaasti ja toimivasti ja omaa hyvin paljon tietoa omalta alaltaan. mikä var-

masti myös palvelee uudistuksen kanssa painiskelevia kuntia.
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7.4 Etelä-Savon vastausten yhteenveto

Myös Etelä-Savon vastauksissa voitiin erottaa samat kolme haasteiden osa-aluetta, kuin Pirkan-

maalla. Näin ollen myös Etelä-Savossa uudistuksen haasteet muodostuvat pääosin talouteen, yhteis-

työhön sekä rakenteeseen liittyviksi. Etelä-Savon tilanne näyttäytyi kuitenkin Pirkanmaata moni-

mutkaisempana.

Etelä-Savon suurimpana haasteena on talous, kuitenkin vielä Pirkanmaata vahvemmin. Näin ollen,

vaikka haasteet ovatkin periaatteessa samanlaisia, niiden kokonaispainotus ja korostaminen oli ta-

pausmaakunnissa erilaista. Etelä-Savon heikko taloudellinen tilanne koskee kaikkia kuntia ja kau-

punkeja, joten Pirkanmaalla esiin noussutta taloudellista vastakkainasettelua ei Etelä-Savon kuntien

välillä ollut havaittavissa. Etelä-Savossa talouden haasteet yhdistettynä peruskuntapainotukseen

sekä maantieteelliseen saavutettavuushaasteeseen aiheuttavat kuitenkin kovan kilpailun vähäisistä

resursseista. Kilpailu puolestaan johtaa pieniin yksiköihin, joten muun muassa tehokkuuden saavut-

taminen muodostuu vaikeaksi. Tilannetta pahentaa vielä alueen vähäinen ja entisestään vähentyvä

väestöpohja. Etelä-Savon taloudellinen tilanne on johtanut jo useisiin kuntaliitoksiin, mutta myös

siellä vaikuttaa siltä, että talouden yhdistävä vaikutus on rajallista. Ainakaan sairaanhoitopiirien

välillä talous ei ole vielä pystynyt saamaan aikaan laajaa yhteistyötä tai piirien yhdistämistä. Etelä-

Savossa aikaa tilanteen kehittymiseen on Pirkanmaata huomattavasti vähemmän.

Myös Etelä-Savossa maakunnan kahtiajako nousi hyvin oleelliseksi uudistusta vaikeuttavaksi teki-

jäksi. Kuten taloudellinen tilanne, myös maakunnan jakautuminen on kuitenkin Etelä-Savossa huo-

mattavasti Pirkanmaata pitemmällä. Maakunta on siis jakautunut sekä seutujen että sairaanhoitopii-

rien kautta.

Vaikka maakuntien ominaisuuksien vaikutukset uudistamisen prosessiin olivat siis Etelä-Savossa ja

Pirkanmaalla pitkälti samoja, ovat ne kuitenkin laajuudeltaan varsin erilaisia. Kun uudistuksen

haasteita tarkastellaan prosessimuotoisesti, myös Etelä-Savon suurin ongelma on yhteistyön käy-

tännön toteutuminen. Yhteistyöongelmien taustalla ovat Etelä-Savossa Pirkanmaan tavoin ainakin

asenteet, sekä maakunnan erilaisten alueiden kautta nousevat näkemyserot. Asennehaasteista on

kuitenkin todettava, että haastatellut tahot olivat halukkaita toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä

Itä-Savon kanssa. Näin ollen neuvottelutilanne olisi ainakin Läntisen Etelä-Savon toimijoiden haas-

tattelutulosten perusteella mahdollista saada aikaan.

Kuten Pirkanmaalla, myös Etelä-Savossa yhteistyötä vaikeuttaa vahva peruskunta-ajattelu, sekä
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kuntatason suunnittelun lyhyt aikajänne. Laajoja tulevaisuuteen suuntautuneita kokonaisuuksia on

vaikea muodostaa alueellisesti omaan kuntaan ja ajallisesti noin kunnallisvaalikausiin sijoittuneessa

toimintaympäristössä. Monimuotoisten ratkaisujen kautta myös Etelä-Savossa vaarana on järjestel-

män monimutkaisuus.

Etelä-Savossa kehitys on edennyt nykyiseen suuntaansa jo hyvin pitkään, joten on tiedossa mihin

suuntaan se tulee menemään myös tulevaisuudessa. Maakunnassa tiedostetaan hyvin, että on joko

tehtävä proaktiivisia toimia tai omien toimien puuttuessa toimista tulee reaktiivisia, jolloin ei ehkä

enää saada vaikutettua yhtä paljon asioihin omista lähtökohdista. Toisaalta proaktiivisuuden ongel-

mana näyttää tällä hetkellä olevan se, että kaikki toimenpiteet eivät aina kelpaa valtiovallalle (eivät

ole puitelain kirjaimen mukaisia). Tällöin oma aktiivisuus voi kärsiä jos riskinä on, että spontaanit

toimet eivät lopulta täytä vaatimuksia60.

Puitelain asetelmat koetaan Etelä-Savossa siis kuitenkin pääosin asiallisina. Toimijat katsoivat, että

ilman pakottavia rajoja muutoksia ei olisi saatu aikaan. Näkemys tukee ajatusta talouden rajallisesta

yhteistyötä tehostavasta roolista. Puitelain asetelmasta kuitenkin todettiin, että rajat on luotu liiaksi

runsasväkisiä alueita ajatellen, eivätkä ne sellaisenaan sovi vähäväkiselle alueelle. Suurten kokonai-

suuksien muodostaminen vähäväkisessä ja maantieteellisesti haastavassa maakunnassa vaatii toden-

näköisesti ainakin osin puitelain asetelmasta poikkeavia ratkaisuja. Puitelain koettiin kuitenkin an-

taneen yhteistyölle uutta tehoa, joten keskushallinnon toimenpiteet ovat sikäli olleet tervetulleita.

Pirkanmaalla puitelain asetelma ei noussut esiin yhtä vahvasti, vaan pitäydyttiin enemmänkin totea-

vassa pohdinnassa. Ratkaisujen tekemisestä ei ikään kuin Pirkanmaalla huolehdittu yhtä paljon kuin

Etelä-Savossa.

Pienet yksiköt, jakautuminen, väen vähentyminen sekä heikko talous vaikuttavat Etelä-Savossa

vahvasti myös työvoiman saatavuuteen. Henkilökunnasta on jo nyt pulaa useilla alueilla. Tilannetta

pyritään helpottamaan ainakin sairaanhoitopiirin ulkopuolisilla kumppanuuksilla ja tukitoimintojen

ulkoistamisella. Kaikkia tarpeellisia virkoja ei kuitenkaan ole viime aikoina saatu täytettyä.

60 Ajatus viittaa pienen kunnan ratkaisuihin, jotka ovat osoittautumassa puitelain kirjaimen mukaan riittämättömiksi.
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7.5 Etelä-Savon vastaukset neuvotellun järjestyksen kautta tulkittuna

Rhodesin hallintakäsitteen voidaan katsoa näkyvän Etelä-Savon maakunnassa sikäli, että verkosto-

mainen ja monikeskuksinen maakuntarakenne vaikeuttaa maakunnan kokonaistoimintojen suunnit-

telemista eli maakunnan kokonaishallintaa. Rhodesin mukaan verkostot hylkivät ohjausta, mikä

voidaan tulkita näkyvän myös Etelä-Savon kahden sairaanhoitopiirin tilanteessa sikäli, että piirejä ei

ole saatu valtionhallinnon avustuspyrkimyksistä huolimatta yhdistettyä. Verkostojen lisäksi hallinta

korostaa myös institutionaalisten rakenteiden sijaan prosesseja. Prosessit ja yhteistyö painottuivat

myös analyysin tuloksissa.

Tasa-arvoisten toimijoiden kautta maakuntaan muodostuu myös ikään kuin koko maakunnan katta-

va neuvottelutilanne, jossa osapuolet ovat ainakin jossain määrin tasa-arvoisessa asemassa. Tasa-

arvoinen tilanne muodostaa kokonaisuuden, jota voidaan kuvata neuvotteluksi. Tällöin tilanteesta

tulee paljolti Straussin neuvotellun järjestyksen mukainen. Melko tasa-arvoinen osapuolten välinen

neuvottelutilanne aiheuttaa sen, että kaikilla toimijoilla on periaatteellinen mahdollisuus toteuttaa

omat tavoitteensa, mikä saattaa johtaa eriytymiseen kuten Itä-Savon sairaanhoitopiirin esimerkistä

voidaan havaita. Toisaalta keskukset voivat eriytymisen kautta myös voimistua, mutta Etelä-Savon

kaltaisessa väestötappiomaakunnassa oleellisempaa olisi kuitenkin ilmeisesti voimien yhdistäminen

kuin maakunnan jakautumisen kautta eteneminen.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen paikallisissa käytännöissä voidaan katsoa näkyvän myös uu-

den hallinnan ja aikaisemman keskusjohtoisemman hallintatavan ristiriita ja keskinäiselo. Vastuu

uudistuksen toteuttamisesta on annettu kunnille, mutta toimijoiden näkemyksen mukaan ilman pa-

kottavia toimenpiteitä paljoakaan ei olisi tapahtunut. Paikallistaso ei ole siis vielä täysin tottunut

toimimaan laajemman omaehtoisen kehittämisen tapoihin. Kahden kehittämisajattelun ristiriita nä-

kyy myös siinä, että samalla kun korostetaan kunnallista itsehallintoa ja uudistuksen kuntavetoi-

suutta, ei kuitenkaan saataisi muutoksia aikaan ilman valtionhallinnon pakottamista. Uudistuksen

kokonaisasetelma kertoo toisaalta myös siitä, ettei keskushallinto halua antaa kunnille täysin vapaita

käsiä uudistuksen toteuttamisessa61. Toisaalta se kuitenkin pyrkii antamaan kunnille huomattavaa

vastuuta.

Anttiroikon ym. (2003, 139) mukaan niin sanottuihin ”ilkeisiin” ongelmiin ei voida tehokkaasti

61 Ja on kiinnostunut myös mahdollisesti muuttamaan jo tehtyjä ratkaisuja.
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vastata, ennen kuin organisaatiot oivaltavat aktiivisen yhteistoiminnan edut. Kehittämisperinteiden

muutoksen aikana maakunnallisista toimijoista voisi olla huomattavaa apua. Esimerkkinä tästä on

ainakin Etelä-Savon maakuntaliiton ja sairaanhoitopiirin oma-aloitteinen tuleminen mukaan kunta-

vetoiseen kehittämiseen. Uudenlainen hallinta vaatii myös uudenlaisia ratkaisuja.

Etelä-Savon kahden sairaanhoitopiirin näkökulmasta aiemmin neuvoteltu maakunnallinen konteksti

näyttäytyy tällä hetkellä jakautuneena tilanteena. Tilannetta voisi tulkita esimerkiksi siten, että kos-

ka Itä-Savon puolella ei koeta tarvetta suureen muutokseen, rakenteellinen konteksti näyttäytyy

heille objektiivisempana62 kuin Etelä-Savon sairaanhoitopiirille, joka olisi valmis liittämään piirit

yhteen. Neuvottelun rakenteellinen konteksti muuttuisi radikaalisti, jos piirit yhdistettäisiin. Toi-

saalta tämä muutos on todennäköisesti taustalla kaksijakoiseksi jääneessä tilanteessa. Suurta muu-

tosta pelätään ehkä enemmän kuin heikon talouden mukanaan tuomia vaikeuksia. Jos talous heik-

kenee entisestään, voisi tulla rakenteiden kautta eteen tilanne, jossa yhteenliittymisestä muodostuu-

kin lopulta pienempi paha kokonaisuutta ajatellen.

Kahden sairaanhoitopiirin asetelman kannalta käytännön neuvotteluprosessia ei tällä hetkellä siis

ole juuri olemassa. Piirien yhdistäminen vaatisi prosessin käynnistämistä, mutta toistaiseksi näke-

mykset eroavat niin paljon, ettei vakavaa keskustelua ole saatu aloitettua. Toisaalta näkemysten

jakautumiseen löydetään syitä myös maakunnan fyysisistä rakenteista, joihin vaikuttaminen on lä-

hes mahdotonta. Muihin kuin maantieteellisiin rakenteisiin pystyttäisiin kuitenkin vaikuttamaan.

Etelä-Savon tilanne on neuvotellun järjestyksen kannalta vaikea, mutta kuitenkin muutettavissa.

Jotta kolmen keskuksen tilanne saataisiin muuttumaan, olisi jonkin kontekstiin liittyvän tekijän

muututtava. Tämä muutos voisi vetää mukanaan myös muita osa-alueita. Sairaanhoitopiirien keski-

näisen neuvotteluprosessin käynnistäminen voisi olla tällainen. Neuvotteluyhteys voitaisiin ehkä

rakentaa sitä kautta, että sen tuloksena voisi Straussin näkemyksiin viitaten, olla myös neuvottelun

käynnistämistä edeltävä tilanne, jolloin muutosta ei tapahtuisi negatiiviseen tai positiiviseenkaan

suuntaan. Tällöin neuvottelun tuloksena ei automaattisesti olisi toisen osapuolen tappio.

Uudistuksen aikana on mietitty perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämistä samaan

organisaatioon, mutta yhdistäminen herättää kysymyksiä sen käytännön onnistumisesta. Taustalla

on ryhmien vahva keskinäinen jaottelu, vaikka päätavoitteena molemmilla onkin kansalaisten hy-

vinvointi. Tämä näkemys on selkeästi siirrettävissä Straussin (1963, 168) näkemyksiin psykiatrisen

sairaalan sisäiseen vastakkainasettelusta lääkäreiden ja hoitajien välillä. Perusterveydenhuolto näh-

62 Näkemysten taustalla voi toki olla myös pelkkä asenne ja yleinen jakautuminen.
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dään usein alisteisena erityissairaanhoidolle, ja sama tilanne on lääkäri-hoitaja -asetelmassa. Am-

mattikuntien väliset intressit vaikuttavat olevan molemmissa tilanteissa hyvin oleellisessa asemassa.

Straussin mukaan nämä keskinäiset kiistat aiheuttavat myös sen, että samantyyppisiä asioita määri-

tellään aina uudelleen ja uudelleen.

Vastakkainasettelua aiheutuu myös kuntakoosta. Pienet kunnat eivät halua suurten alaisuuteen, sillä

ne pelkäävät omien rakenteidensa menettämistä. Koska suurempi osapuoli hallitsee, ei voida puhua

neuvottelutilanteesta ainakaan enää silloin, kun kuntaliitos on tapahtunut. Pienten kuntien halu pitää

kiinni omasta alueestaan ja päätösvallastaan, voidaan Straussin näkemysten mukaan tulkita haluksi

säilyttää neuvotteluasemansa. Kun kunta säilyy itsenäisenä, säilyy myös jonkinlainen tasapaino

osapuolten välillä, neuvottelun mahdollisuus ylipäätään ja sitä kautta vaikuttaminen omiin asioihin.

Straussin tulkintamallin mukaan vaikeakaan tilanne ei kuitenkaan ole mahdoton. Straussin mukaan

jokin ympäristön muutos voi myös laukaista tilanteen siten, että se vaikuttaa neuvotteluasetelmaan

ja käynnistää neuvotteluprosessin. Tulevaisuussuuntautuneessa kehittämisessä tällainen reaktiivi-

suutta painottava asetelma on toki hieman epäsuosittu kun tavoitteena on tulevaisuussuuntautunut

strateginen kehittäminen. Paikallisella toiminnalla on siis joka tapauksessa suuri rooli neuvottelus-

sa. Uudistuksen käytännön kannalta se vaikuttaa näin ollen sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Toisaalta alueelliset vahvuudet korostuvat, mutta niin korostuvat myös heikkoudet ja negatiiviset

asiat.

Lampelan mukaan Straussin muotoilema tulkintamalli pyrkii irrottautumaan sosiaalisten rakentei-

den dominanssista ja korostamaan yksilöiden toiminnallisuutta ja päätösvaltaa. (Lampela 2004, 25).

Rakenteet eivät siis neuvotellun järjestyksen teorian mukaan määrää toimijoiden tekemisiä. Vaikean

fyysisen ja toimijarakenteen maakunnan kannalta toteamus on varsin positiivinen. Toimijat eivät

siis ainakaan teoriassa ole rakenteensa vankeja, mikä näkyy käytännössä myös eteläsavolaisten

asenteesta: Vaikka tilanne on vaikea, ideoita ja ajatuksia riittää. Seuraavassa tarkastellaan molempia

tapauksia yhdessä ja pohditaan niistä saatuja näkökulmia.
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8 TAPAUSTEN KESKINÄINEN TARKASTELU

Tapausten välillä on eroja, myös edellisissä luvuissa tehdyn raportoinnin osalta. Erot näkyvät aina-

kin siinä, että Etelä-Savon osuudessa edetään jonkin verran syvemmälle haasteisiin kuin Pirkan-

maan tarkastelussa. Erot johtuvat pitkälti siitä että puhunta oli tapausmaakunnissa erilaista. Etelä-

Savossa suoraa palvelurakenteen kehittämisen ideointia tehtiin paljon ja myös erilaisia konkreettisia

ratkaisuvaihtoehtoja pohdittiin runsaasti. Ideoinnin monitahoisuuden taustalla ovat todennäköisesti

ainakin Etelä-Savossa aiemmin toteutetut maakunnalliset hankkeet, joiden kautta näkemys maakun-

nan tilanteesta ja mahdollisista kokonaisvaltaisista ratkaisuista on muodostunut varsin kattavaksi.

Koska tulkinnat olivat erilaisia, myös neuvotellun järjestyksen tarkastelu laajeni hieman Etelä-

Savon osuudessa. Osa Etelä-Savon tulkinnoista on kuitenkin yhdistettävissä myös Pirkanmaan ti-

lanteeseen. (Tapauksia tarkastellaan neuvotellun järjestyksen kautta vielä alaluvussa 8.8)

Pirkanmaalla puhunta oli vahvemmin seutukohtaista, joten maakunnallisten haasteiden syvällinen

tarkastelu oli vaikeampaa. Tarkastelun eroista voidaan näin ollen myös tehdä jonkinasteinen tulkin-

ta tapausmaakuntien yhtenäisyyden eroista. Käytännössä molemmat maakunnat ovat varsin jakau-

tuneita, mutta niiden mahdollisten prosessien pohdinnassa ratkaisukeskeisyys oli Etelä-Savossa

kokonaisvaltaisempaa ja selkeämpää ja myös eteni helpommin yksityiskohtaiselle tasolle63. Asetel-

masta voitaisiin vetää orastava johtopäätös siitä, että heikommilla alueilla pohdinta eroaa vahvem-

mista alueista, mikä on todennäköisesti pitkälti tarveperusteista. (Jos päätelmä pitäisi paikkansa,

voitaisiin ajatella, että jos Pirkanmaalla haastatellut henkilöt olisivat olleet laajemmin heikompien

alueiden edustajia, olisi myös pohdinta voinut olla lähempänä Etelä-Savon puhuntaa.)

8.1 Pirkanmaan ja Etelä-Savon vastausten vertaileva yhteenveto

Kuntaliiton mukaan maakuntien väliset erot muodostuvat uudistuksen valmistelussa suuriksi, koska

valmiudet muutosten tekemiseen vaihtelevat maantieteellisten erojen vuoksi. Kuntaliiton mukaan

hankkeessa tarvitaan vielä toinen aalto, erityisesti hankkeen puitelain 1 §:n vahvistamiseksi (”elin-

voimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne”). (Suomen kuntaliitto 2007b) Tämän tut-

kimuksen aineiston perusteella tämä näkemys on osittain oikea, sillä esimerkiksi Etelä-Savon tilan-

63 Tarkastelun Etelä-Savon sairanahoitopiiriin rajaamisen vuoksi Itä-Savon piiriä tarkasteltaessa oltaisiin kuitenkin voitu
saada myös erilaisia tuloksia.
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ne kärjistyy Pirkanmaahan verrattuna pitkälti sen maantieteellisten ja olosuhteisiin liittyvien syiden

vuoksi. Toisaalta prosesseja tarkasteltaessa eroja ei suuremmin ollut, vaan suurimmat haasteet vai-

kuttavat olevan asenteissa ja suurten kokonaisuuksien muodostamisessa. Erot johtuivat näin ollen

pitkälti myös muista kuin maantieteellisistä syistä. Tutkimusaineiston perusteella syyt haasteiden

taustalla viittaavat enemmän käsitteiden määrittelyn ja kehittämisajattelun muutoksen ongelmiin,

sekä muutosprosessin yleisiin vaikeuksiin kuten muutosjohtamiseen.

Toisaalta, maantieteeseen liittyviä ongelmia pohdittaessa voi olla vaikea erottaa johtuvatko yhteis-

työn ja ehkä taloudenkin ongelmat maantieteestä vai esimerkiksi asenneilmastosta. Tämän tutki-

muksen aineiston perusteella on kuitenkin havaittavissa, että pelkkä maantiede ei aiheuta ongelmia,

vaan haasteet ovat myös vahvasti asenneperäisiä. Tämä johtopäätös voidaan vetää siitä, että jos es-

teenä olisi pelkkä maantiede, olisi myös yhteistyö tai ainakin siihen pyrkivä neuvotteluyhteys hel-

pomman maantieteen maakunnassa helpommin järjestettävissä. Lisäksi maakuntien uudistusproses-

seihin liittyvissä haasteissa olisi ollut eroja. Maantieteen osuuden voidaan kuitenkin katsoa näkyvän

siten, että Pirkanmaalla neuvottelut ovat pitkälti käynnissä. Etelä-Savossa tilanne puolestaan on

ainakin kahden sairaanhoitopiirin jaon osalta lukkiutuneempi.

Maakuntien haasteissa oli siis jonkin verran eroja. Erot ovat kuitenkin sen suuntaisia, että pääasial-

liset löydökset oli mahdollista sijoittaa samanlaisten kokoavien käsitteiden alle (talous, yhteistyö,

jakautuminen ja kehittäminen). Näin ollen voidaan sanoa, että maakuntien väliset erot ovat lähinnä

yksityiskohtiin (mikrotasoon) ja haasteiden laajuuteen liittyviä. Pirkanmaalla korostuivat maakun-

nan sisäiset taloudelliset erot ja asenneympäristö, Etelä-Savossa puolestaan luonnonmaantiede ja

asenneilmasto sekä maakunnan moniulotteinen jakautuminen. Mikrotaso on kuitenkin hyvin oleel-

linen tarkastelutaso, koska se määrittää uudistuksen käytännön toteuttamisen mahdollisuuksia alu-

eilla. Näin ollen tarkastelussa tuli itse asiassa ilmi varsin oleellisia haasteita toisistaan erottavia

seikkoja, vaikka ne voitiinkin asettaa yhtenevien käsitteiden alle.

Aineiston perusteella maakuntien haasteet ovat myös pitkälti yhteistyöhalukkuuteen ja asenteisiin

liittyviä. Tilanteet ovat erilaisia alueiden rakenteellisista eroista johtuen, mutta prosessitarkastelussa

on paljon yhteisiä elementtejä. Uudistuksen tilanne on sikäli vaikea, että kuntavetoisessa uudistuk-

sessa mahdollisuudet ovat aluetasolla varsin vähäiset, jos kunnat eivät halua toimia laajasti. Etelä-

Savon esimerkistä kuitenkin huomataan, että mahdollisuuksia prosessin aluetason ohjaamiseen ja

avustamiseen on myös ilman että kuntien itsehallinto-oikeutta loukataan.

Käsitteitä tarkasteltaessa korostuu myös kunta-käsitteen varsin vakiintunut rooli suhteessa rakentei-



76

den uudistamiseen. Vahvasti itsehallinnollisena alueena olemaan tottunut kunta on paikallishallin-

non perusyksikkö, ja on hyvin vaikeaa muuttaa tätä vakiintunutta käsitettä ja luopua kunnan toimin-

noista. Peruskuntamallin suuri suosio Paras-hankkeen aluevaiheessa tukee näkemystä kuntakäsit-

teen stabiiliudesta. Vastauksissa kuitenkin viitattiin myös keskieurooppalaiseen palvelualuemalliin,

jossa kuntarajat ovat vahvasti toissijaisia toimintaan nähden. Niin kauan kuin kunnat määrittyvät

vahvasti palvelutuotannon näkökulmasta, tilanne on laajempien kokonaisuuksien muodostamisen

kannalta kuitenkin ristiriitainen ja vaikea.

Vaikka aineiston pohjalta esiin nousseet maakuntien perushaasteet muistuttavatkin paljolti toisiaan,

käytännön tasolla niissä on siis huomattavia eroja. Maakuntien haasteet ovat hyvin eritasoisia ja -

laajuisia, vaikka niistä puhutaankin samoilla termeillä. Käsitteiden sisäiset vaihteluvälit ovat siis

suuria ja määrittyvät osin alueellisesti. Tämän tutkielman perusteella oleellisinta vaikuttaa olevan

käsitteiden ja yleisemmin ottaen tiedon hienojakoisuuden oivaltaminen ja sen tasojen eritteleminen.

Alla olevissa taulukoissa on maakuntien haasteet ylä- ja alatasoilta katsottuna, mutta haasteiden

järjestys ei ole stabiili, vaan aineistosta saadun tuntuman perusteella muodostettu (taulukko 1). Näin

ollen samalla kun haasteet ovat taulukossa numerojärjestyksessä, huomataan, että niiden varsinai-

nen järjestys riippuu tulkinnasta ja on näin ollen vaihteleva. Analyysissa jaottelu tehtiin yläluokkien

perusteella, mutta niiden sisältämässä informaatiossa on siis eroja. Siirryttäessä yksityiskohtaiselle

tasolle tarkastelun fokus muuttuu oleellisesti ja alueiden erityispiirteet nousevat esiin (taulukko 2).

Haaste 1 Haaste 2 Haaste 3 Haaste 4

Pirkanmaa Talous Yhteistyö Reuna-alueet Kehittäminen

Etelä-Savo Talous Yhteistyö Hajanaisuus Kehittäminen

Taulukko 2: Ensisijaiset haasteet Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa yleispiirteittäin

Haaste 1 Haaste 2 Haaste 3 Haaste 4

Pirkanmaa BKT 2004/as: 97,6/100
väestökehitys nouseva Asenneilmasto

Tampereen suoran
vaikutus piirin ulkopuoli
set alueet

Kansallisen
kilpailuaseman
säilyttäminen

Etelä-Savo BKT 2004/as: 75,5/100
väestökehitys laskeva

Maakunnan
jakautuminen: 3 seutua
ja 2 shp:iä

Luonnonmaantiede,
hajanaisuus ja vahvat
seudut

Kansallisessa kilpailussa
mukana pysyminen

Taulukko 3: Esisijaiset haasteet Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa yksityiskohtaisesti
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8.2 Osa-alue 1: Talous

Sekä Pirkanmaalla että Etelä-Savossa on käsillä taloudellinen haaste. Haasteet ovat kuitenkin hyvin

erilaisia, sillä Etelä-Savossa tilanne on jo varsin vaikea ja taloudellinen ahdinko on vaivannut pit-

kään. Pirkanmaalla talouden haasteet kohdistuvat lähinnä tulevaisuuteen ja vain osaan maakunnan

kunnista. Talous on kaikkien haasteiden taustalla, joten se voidaan määritellä ensisijaiseksi haas-

teeksi molemmissa maakunnissa. Talouden määräävyyttä korostaa se, että koko uudistus on alun

perin talousperusteinen.

Maakuntien taloudellisten haasteiden erot näkyvät konkreettisesti siinä, että Etelä-Savon ideoinnissa

taloudellisia näkökohtia tuli esiin huomattavasti enemmän kuin Pirkanmaalla, missä talouden rooli

enemmänkin todettiin. Talouden haaste on Etelä-Savossa selkeästi akuutimpi kuin Pirkanmaalla,

mikä näkyy myös puhunnassa. Pirkanmaalla on vielä voimia kuntien väliseen tahtojen taisteluun.

Toisaalta myös Etelä-Savossa on laajaa vastakkainasettelua. Koska Pirkanmaalla tilanteet vaihtele-

vat, voidaan ajatella että jos haastatteluaineisto olisi koostunut laajemmin alueen pohjoisten kuntien

edustajista, tulokset olisivat voineet olla lähempänä Etelä-Savon näkemyksiä. Kokonaisuutena kat-

soen talouden haaste siis yhdistää Etelä-Savon, mutta erottaa Pirkanmaan kuntia toisistaan.

Pirkanmaalla esiin nousee vahvasti kasvavan kaupunkiseudun sekä sen suoran vaikutuspiirin ulko-

puolisen heikompien ja taantuvien seutujen vastakkainasettelu. Maakunnallisesti asetelman voidaan

katsoa ilmenevän yhteisvastuun haasteina. Myös Etelä-Savossa on havaittavissa osittain samaa dy-

namiikkaa keskusseutujen osalta, mutta koska paitsi pienten kuntien, myös keskuskaupunkien ta-

loudellinen tilanne on heikko, tilanne kärjistyy talouden osalta vähemmän. Etelä-Savossa lähes

kaikki kunnat taistelevat taloudellisten ongelmien kanssa.

Suurimpien kaupunkien taloudellinen tilanne vaikuttaa oleellisesti myös keskusseutuja ympäröivien

kuntien kuntaliitoshalukkuuteen. Jos keskusseudun kunnan talous on heikko, ei sen ympäristökun-

nilla ole suurta hinkua liittyä siihen ainakaan jos niiden oma taloudellinen tilanne on hyvä tai tyy-

dyttävä. Jos taas keskusseutu on vahva, kuntaliitoshalukkuus mahdollisesti lisääntyy. Toisaalta Pir-

kanmaan esimerkki osoittaa, että monet kunnat myös haluavat pysyä itsenäisinä kaupungin vaiku-

tuspiirissä.

Molemmissa maakunnissa nousi esiin kaupunkiseudun taloudellis- toiminnallinen rooli suhteessa

muihin alueisiin. Pirkanmaalla Tampere ja Etelä-Savossa lähinnä Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämä-

ki ovat profiloituneet maakuntansa mittakaavassa vahvoiksi keskuksiksi. Etelä-Savon keskukset
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eivät kuitenkaan ole yhtä vahvoja kuin esimerkiksi Tampere (viitattiin muun muassa siihen, ettei

maakunnassa itse asiassa ole yleisesti hyväksyttyä maakuntakeskusta64). Mikkeliä pidetään yleisesti

maakuntakeskuksena, mutta käytännössä se ei sitä ilmeisestikään vahvojen seutujen vuoksi ole.

Esiin nousee erityisesti kaupungin rooli sairaanhoitopiirin suurena rahoittajana. Esimerkiksi Mikkeli

tuottaa paljon palveluita ympäristökunnilleen isäntäkuntamallin kautta, mutta sen osuus kuntayhty-

män päätöksenteosta on tai olisi nykyisten kaltaisten perussopimusten kautta huomattavasti suhteel-

lista taloudellista kontribuutiota pienempi. Näin ollen Mikkeli on innostuneempi isäntäkuntana toi-

mimisesta, kuin laajemman kuntayhtymän muodostamisesta.

Taloudellinen vastuu siirtyisi siis kuntayhtymämallissa mahdollisesti lisääntyvässä määrin kaupun-

gille, ja tätä halutaan isäntäkuntamallin kautta välttää. Sama tilanne on Tampereella, joka on myös

huolissaan maksumieheksi joutumisesta samanaikaisesti, kun paineita on omastakin takaa. On siis

pohdittava, millä osuudella keskuskaupungin tulisi ehkä osallistua heikompien seutujen palveluiden

rahoittamiseen. Kyseessä on ristipaine kaupungin oman palvelutuotannon kehittämisen ja tehosta-

misen sekä maakunnallisen yhteisvastuun välillä.

Vaikka Etelä-Savon tilanne on vaikea (tai ehkä juuri siksi) toimijat puhuivat varsin avoimesti on-

gelmistaan. Yleisesti ottaen puhunta vaikutti jonkin verran avoimemmalta kuin Pirkanmaalla. Pu-

hunnan erot voivat viitata siihen, että tiukempi taloudellinen tilanne pakottaa avoimempaan arvioin-

tiin ja puhuntaan. Toisaalta vaikeaa tilannetta voidaan pyrkiä myös selittämään erilaisilla tekijöil-

lä65. Taustalla voi toki olla myös alueelliseen kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Paremman talouden alu-

eilla tilanne ei kuitenkaan ainakaan vielä ole hälyttävä, jolloin myös puhunta voi saada erilaisen,

toteavamman luonteen. Aineiston perusteella Pirkanmaan ja Etelä-Savon puhunnat olivat sikäli eri-

laisia, että Etelä-Savon puhunta oli ratkaisukeskeisempää ja Pirkanmaan puhunta toteavampaa.

8.3 Osa-alue 2: Yhteistyö

”Alueellisten ongelmien ratkaisu riippuu yhä selkeämmin siitä, miten paikallistasolta lähtevä ja

maakunnan liitoissa tapahtuva yhteistyö onnistuu” (Stenvall 1999, 16). Maakunnallisia prosesseja

tutkimusaineiston näkökulmasta tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että näkemys on relevantti ja samalla

64 Tämä on kuitenkin hieman ristiriitainen mielipide.
65 Selittämisen ei kuitenkaan tarvitse olla negatiivista, koska tilanteiden avaamisen kautta niille voidaan löytää myös
ratkaisuja.
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Paras-hankkeen kannalta vaikea, koska maakunnan liitot (jotka voisivat toimia kokoavina tahoina)

ovat pääosin käytännön prosessin ulkopuolella. Näin ollen alueellisten organisaatioiden tietotaidon

ei voida katsoa olevan tällä hetkellä täydessä käytössä.

Vaikka taustaoletuksena oli rakenteiden suhteellisen oleellinen rooli, rakenteet eivät nousseet ai-

neistossa esiin juuri muuten kuin puitelain pakottavuuden kautta. Rakenteisiin liittyvät asiat eivät

siis ole maakunta- ja paikallistasolla kovinkaan tärkeitä (paitsi niiden mukanaan tuomien haasteiden

kautta), vaan toiminnallisuus on pääasia. Toisaalta rakenteiden rooli on uudistuksessa erityisesti

yhteistyöhön liittyvä sikäli, että erilaiset rakenteet aiheuttavat helposti yhteistyön vaikeuksia. Jossa-

kin ajassa muodostetut rakenteet voivat luoda kehittämisen ongelmia ainakin jos ne eivät muutu

tarpeiden ja toiminnan muuttuessa.

Toiminnallisuuteen liittyy tiiviisti yhteistyö ja sen onnistuminen. Käytännön yhteistyö nousi siis

suurimmaksi haasteeksi molemmissa tarkastelumaakunnissa. Yhteistyön toimivuuteen vaikuttavat

ainakin asenteet, maantieteelliset näkökohdat sekä olemassa olevien erilaisten henkisten ja fyysisten

rakenteiden kautta nousevat näkökohdat (esim. organisaatiot, hallinnontasot, ammattiryhmien väli-

set kiistat jne.).

Myös maantiede voi aiheuttaa yhteistyön vaikeuksia. Maantieteelliset seikat voivat vaikeuttaa rat-

kaisuihin pääsemistä ja lisätä yhteistyöpaineita. Luonnonmaantieteen vaikutus näkyy erityisesti Ete-

lä-Savossa, sillä järvien rikkomassa maakunnassa luontevia toiminnallisia kokonaisuuksia on usein

vaikea löytää ja muodostaa. Pirkanmaalla maantiede rajoittaa käytäntöä jonkin verran vähemmän,

mutta haasteita ilmenee erityisesti kuntien individualistisen kehittämisajattelun muodossa. Lisäksi

haasteita voidaan katsoa nousevan maantieteellisesti laajoissa kunnissa, joissa on toisaalta myös

keskittymiä. Maantieteellisten erottelujen voidaan osin katsoa vahvistuvan myös Pirkanmaan vah-

van maakuntakeskuksen kautta, olosuhteiden suuren vaihtelun kautta.

Koska molempien tapausten haastatteluista tuli ilmi, että asenteet ovat suurin este toimivalle käy-

tännön yhteistyölle ja kehittämiselle, aineistosta tehdyt tulkinnat ovat pääosin yhteneviä Vartiaisen

esittämän ajatuksen kanssa siitä, että aluekehittämisessä pitäydytään edelleen teollisen yhteiskunnan

toimintamalleissa. Vartiainen (1998, 12) viittaa kommentillaan aluepolitiikkaan ja perää toiminta-

mallin muutosta aluekehittämisen käytännöissä. Sama näkemys nousi esiin pitkään kehittämistoi-

mintaa seuranneen haastateltavan näkemyksistä. Vastausten perusteella ilmiö näkyy myös yleisem-

min palvelurakenteiden kehittämisessä. Rakennetuista organisaatioista ja toiminnoista on vaikea

luopua, eikä kehittämisessä yleisesti ottaen olla valmiita lähtemään niin sanotusti puhtaalta pöydältä



80

(Viialainen 2006). Koska aiemmat ratkaisut määräävät huomattavasti tämänhetkistä kehittämistoi-

mintaa, todellisia uusia ja erityisesti toiminnallisuuteen perustuvia ratkaisuja on välillä hyvinkin

vaikea saada aikaiseksi. Tilanne on ymmärrettävä, mutta ilmeisesti aiempia näkemyksiä olisi muu-

tettava uusien järjestelmien muodostamiseksi. Tahto ja dynaamisuus eivät myöskään kehittämistoi-

minnassa kohtaa, sillä vaikka tahtoa olisi kuinka, on myös muutosvastarinnalla suuri rooli.

Kehittämispoliittinen muutos näyttää siis aiheuttavan yhteistyön ongelmia. Periaatteessa yhteistyötä

halutaan tehdä ja tarve siihen on olemassa, mutta käytännössä suuria kompromisseja ei ilmeisesti

vielä olla valmiita tekemään. Pirkanmaalla vaikuttaa ainakin toistaiseksi olevan kyse potentiaalisten

yhteistyökumppaneiden hyväksymisestä, kun Etelä-Savossa taas on kyse ylipäätään niiden löytymi-

sestä. Toki myös Etelä-Savossa on paljolti kyse asenteellisista seikoista esimerkiksi kahden sairaan-

hoitopiirin asetelman kautta. Kokonaistilanne yhteistyökumppaneiden ja toiminnallisten alueiden

muodostamisen suhteen on kuitenkin Pirkanmaalla helpompi.

Toisaalta yhteistyökäytäntöjä voi etenkin laajemmassa mittakaavassa olla vaikea käsittää. Näin ol-

len rakenteiden kautta etenemisellä on kuitenkin mahdollista muodostaa yhteistyölle jokin laajempi

perusta. Näin ollen voidaan ajatella, että rajojen tai mallien kautta voitaisiin luoda kokonaisuuksia,

joiden kautta omakohtainen kokemus yhteistyöstä ja omasta asemasta muotoutuu. Tämä ajatus on

vallitseva Paras-hankkeessa, jossa tarkoituksena oli ensin muodostaa rakenne uudistuksen toteutta-

misen pohjaksi. Tilanne ei kuitenkaan ole aluevaiheen aikana muodostunut yhtä suoraviivaiseksi

kuin olisi voitu odottaa, sillä tulevan rakenteen muodostaminen on ollut pikemminkin prosessi kuin

päätös. Käytännössä yhteistyö toki käynnistyy jo mallia ideoitaessa, joten siinä mielessä rakenteella

ei ole hallitsevaa asemaa.

Rakenne voidaan kuitenkin myös nähdä toisarvoisena yhteistyöhön nähden (vrt. Strauss 1978). Täl-

löin ajatellaan, että yhteistyön tulisi edeltää rakennetta, jottei rakenne rajaisi sitä ja että voitaisiin

spontaanisti muodostaa toimivia ja luontevia kokonaisuuksia. Yhteistyön syntyminen on kuitenkin

spontaani prosessi, jota rajoittavat erilaiset seikat kuten historia, tottumus, maantiede, kulttuuri ja

asenteet. Lisäksi itse yhteistyökin syntyy jonkin aiemman rakenteen puitteissa. Koska yhteistyö

vaatii kuitenkin suuntaviivat, on osapuolilla oltava ainakin jonkinlainen sopimus uudistuksen käyn-

nistämisestä ja siihen liittyvistä vastuista.

Aineiston perusteella vaikuttaa siis siltä, että hyvä tai huono taloudellinen tilanne eivät kumpikaan

suuremmin lisää yhteistyön mahdollisuuksia. Toiminnallisten ja etenkin laajojen kokonaisuuksien

aikaansaaminen on osoittautunut molemmissa maakunnissa haasteelliseksi, vaikka taloudellisissa
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tilanteissa  onkin  suuria  eroja.  Kokoamista  on  tehty,  mutta  molemmilla  alueilla  on  edelleen  myös

avoimia kysymyksiä. Talouden sijaan yhteistyöhön näyttävät vaikuttavan molemmissa tapauksissa

enemmänkin asenteet, kuntien itsenäisyyden vahvuus sekä historiallisesti muodostuneet rakenteelli-

set seikat. Pirkanmaalla historiallisuuden vaikutus on kuitenkin kokonaisvaltaisen vastakkainasette-

lun suhteen Etelä-Savoa vähäisempi, tai ainakaan se ei vastauksista ilmennyt yhtä selvästi kuin Ete-

lä-Savossa. Koska tilannetta ei ole pystytty maakunnan omin voimin ratkaisemaan, valtiovallan

toimia odotetaan jossain vaiheessa. Vaikka muutostilanne on osapuolille yhteinen haaste, haasteiden

laajuus kuntien välillä aiheuttaa toimintojen kokoamisen vaikeuksia, ja kuntakohtaiset intressit hal-

litsevat helpommin kokonaisuutta.

8.4 Osa-alue 3: Maakunnan sisäinen jakautuminen

Molemmat maakunnat ovat sisäisesti jakautuneita, mutta jakautumisen taustalla olevissa syissä on

eroja. Etelä-Savossa tilanne on verkostomainen ja hajanainen, Pirkanmaalla alueellisten erojen, lä-

hinnä talouden ja vetovoimaisuuden, kautta kaksijakoinen. Pirkanmaalla olisi tarvetta useammalle

maakuntakeskukselle, Etelä-Savossa puolestaan haasteena on usean maakuntakeskusta pienemmän

keskuksen muodostama rakenne. Vaikka aluekehittämisessä pyritäänkin yleisesti usean keskuksen

aikaansaamiseen huomattaan, että vaikka kaupunkeja olisi useampi, eivät ne välttämättä muodosta

toiminnallista rakennetta maakuntaan. Näin ei vaikuta olevan ainakaan silloin jos kaupungit ovat

suhteellisen pieniä ja vaikeiden kulkuyhteyksien päässä toisistaan. Käytännössä tilanne on toki pa-

rempi silloin, kun keskuksia on useampia koska saavutettavuus periaatteessa paranee. Saavutetta-

vuuden toinen puoli on kuitenkin resurssien tasaisempi jakautuminen ja keskinäinen kilpailu, jolloin

taloudelliset vaikeudet koskettavat helposti kaikkia toimijoita. Myöskään maakunnan veturia ei täl-

laisessa tilanteessa välttämättä muodostu.

Pirkanmaan vankka vetäjä on Tampere. Tampere myös laajenee jatkuvasti kohti maakunnan reuna-

alueita. Tampere on Pirkanmaalla yleisesti hyväksytty maakuntakeskus, jonka statuksesta ei ole

erimielisyyttä. Näin ollen monet asiat profiloituvat pitkälti Tampereen kautta. Pienten kuntien kan-

nalta tämä on osin hankalaa, mutta tilanne on kuitenkin keskuksen olemassaolon kannalta selkeä.

Etelä-Savossa puolestaan on kolme varsin vahvaa keskusta, Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki.

Mikkeliä pidetään maakunnan keskuspaikkana, mutta käytännössä se ei sitä kuitenkaan ole. Erimie-

lisyydet keskuksien hierarkiasta aiheuttavat resurssien ja toiminnallisten näkökohtien jakautumista,
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mikä puolestaan vaikuttaa palvelujärjestelmän kehittämiseen sitä monimutkaistavasti. Koska yhteis-

tä suuntaa ei uudistamisessa ole, tuloksesta on muodostumassa hyvin monimuotoinen. Etelä-

Savossa väki myös vähenee, jolloin itsenäiset seudut ehkä eriytyvät toisistaan vielä enemmän, väli-

matkojen ollessa jo valmiiksi pitempiä. Seudut ovat molemmissa maakunnissa oleellisessa roolissa.

Vaikuttaakin siltä, että seudut ovat kuntien näkökulmasta maakuntaa luontevampi järjestäytymisen

ja toiminnan taso ja ratkaisuista on tulossa pitkälti seudullisia.

Uudistuksen ja yhteistyön taustalla vaikuttaa olevan myös maakunnan sisäinen alueiden välinen

kilpailu. Koska kuntakäsitys on peruskuntatyyppinen ja tiukkoja maantieteellisiä rajoja mukaileva,

siitä seuraa helposti kuntien välinen kilpailuasetelma. Toiminnallisena perusyksikkönä on siis kun-

ta, ja maakunnallinen tai muuten laajempi toiminta jää taka-alalle. Jos palvelujärjestelmää halutaan

kehittää, pitäisi ainakin joltain osin luopua tästä ajattelusta vähintään kehitettävän palvelukokonai-

suuden osalta. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on vaikeaa myös siksi, että ne

muodostavat huomattavan osan kuntien palvelutuotannosta, ja näin ollen samalla koskettavat kunti-

en itsehallinnon ja olemassaolon kysymyksiä.

Palvelurakenteen maantieteellisyyden kannalta maakuntien tilanne on siinä mielessä erilainen, että

Pirkanmaalla ongelmallisia alueita ovat erityisesti maakunnan reuna-alueet ja Etelä-Savossa Etelä-

Savon sairaanhoitopiirin alueen keskellä sijaitsevat alueet. Etelä-Savossa haasteita aiheuttaa näin

ollen lähinnä Mikkelin ja Pieksämäen välinen alue (eli kunnat jotka eivät kuulu kummankaan suo-

raan vaikutuspiiriin). Näin ollen reuna-alueista puhuttaessa Pirkanmaalla tarkoitetaan maakunnan

reuna-alueita, mutta Etelä-Savossa useimmiten Mikkelin ja Pieksämäen välistä aluetta. Etelä-Savon

sairaanhoitopiirin näkökulmasta toiminta myös tapahtuu pääosin maakunnan läntisessä osassa.

Toimijat toki pohtivat myös itäisen Etelä-Savon asioita, mutta sairaanhoitopiirien jaon vuoksi ko-

konaistarkastelu jää enemmän maakunnan liiton tehtäväksi (jolla ei kuitenkaan ole käytännön roo-

lia). Kokonaisvaltainen kehittäminen on näin ollen vaikeaa. Itä-Savon osalta tilanne on suhteellisen

selkeä, joskaan sosiaali- ja terveyspiiri ei ilmeisesti vielä täysin täytä puitelain vaatimuksia organi-

soinnin sisäisestä harmonisuudesta eikä toisaalta myöskään sairaanhoitopiirin suosituskoosta.

Etelä-Savossa tilannetta vaikeuttaa kahden sairaanhoitopiirin asetelma. Keskusteluyhteyttä on ollut

vaikea saavuttaa sairaanhoitopiirien välillä. Myös yleisesti maakunnasta puhuttaessa alueet ovat

jakautuneet itäiseen ja läntiseen osaan66, jolloin sekä henkiset että fyysiset välimatkat muodostuvat

pitkiksi. Pirkanmaalla varsinaista käytännön vastakkainasettelua ei samassa mittakaavassa ilmene,

66 Alueilla on myös omat sanomalehtensä, joten jaottelu on melko perustava.
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mutta puhunnassa nousee selkeä erottelu Tampereen jatkuvasti laajentuvan vaikutusalueen sekä

maakunnan reuna-alueiden välillä. Pirkanmaalla maantiede ilmenee siten, että välittömästi Tampe-

reen seutukunnan ulkopuolella sijaitsevat niin sanotut ”ykköskehän” kunnat eivät välttämättä halua

liittyä Tampereeseen, mutta ”kakkoskehällä” kauempana olevat kunnat olisivat siihen halukkaam-

pia. Toiminnallisia alueita ei kuitenkaan puitelain mukaan voida muodostaa ilman yhteisiä maarajo-

ja. Sama tilanne näkyy Etelä-Savossa siten, että kunnat, jotka haluaisivat muodostaa toiminnallisen

alueen Mikkelin seudun ulkopuolella, eivät jaa keskenään maarajaa, vaan ovat maantieteellisesti

sijoittuneet Mikkelin ympärille. Myöskään tällöin toiminnallinen alue ei ole luonteva. Näin ollen

maantieteellisen sijainnin ja erilaisten näkemysten yhdistyminen luo tilanteen, josta ei päästä yli

kuin kokonaisstrategiaa muuttamalla.

Molempien maakuntien ja sairaanhoitopiirien sisällä nousee esiin siis maantieteen vaikutus palvelu-

alueiden muodostamiseen. Maakuntien jakautuneisuuden kannalta voidaan kuitenkin katsoa Pir-

kanmaan tilanteen olevan positiivisempi. Väite voidaan perustella sillä, että Tampereen seutukunta

laajenee jatkuvasti kohti maakunnan reuna-alueita, ja vähentää samalla vaikeiden alueiden määrää

ja kokoa. Lisäksi väki lisääntyy maakunnassa. Etelä-Savossa väestö vähenee ja poistuu suurelta osin

seutukuntien välisiltä alueilta. Näin ollen voidaan katsoa, että poistuman kautta seutukuntien väliset

erottelut ja välimatkat lisääntyvät edelleen. Toisaalta on ajateltava, että verkostomainen maakunta

vaatii omanlaisiaan kehittämiskeinoja, eivätkä toisiin maakuntiin sopivat keinot välttämättä sovi

Etelä-Savon luonteeseen, joten suoraan puitelaissa olevien toimien kautta tilannetta ei tule tarkastel-

la. Käytännössä luovien tapojen löytäminen voi kuitenkin osoittautua hyvinkin vaikeaksi.

8.5 Osa-alue 4: Kehittäminen

Molemmissa maakunnissa oltiin joitain poikkeuksia lukuun ottamatta sitä mieltä, että Paras-

hankkeella on lähdetty oikeaan suuntaan. Vaikka maakuntien kaikkiin haasteisiin ei ehkä voidakaan

suoraan vastata hankkeen kautta, nähdään palvelurakenteiden kehittäminen hyvin ajankohtaisena ja

tarpeellisena toimintana. Kritiikkiä kuitenkin esitettiin sen suhteen, että Paras-hankkeen vaatimuk-

set ovat liiaksi suunniteltu runsasväkisille seuduille, eivätkä välttämättä sellaisenaan sovellu har-

vaan asutuille alueille.

Molemmissa maakunnissa on havaittavissa sama asetelma järjestelmän kehittämisessä. Pienet kun-
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nat haluaisivat keskittää toimintoja piiriin, ja kaupungit puolestaan hoitaisivat palvelut mielellään

isäntäkuntamallin kautta myös muille. Preferenssien taustalla on mitä ilmeisimmin talous, sillä pie-

net kunnat ovat sairaanhoitopiirissä osarahoittajina, mutta isäntäkuntamallin kautta ne ostaisivat

palvelunsa kaupungilta, joka saisi määritellä omat hintansa. Pienten kuntien päätösvalta siis käytän-

nössä kaventuisi.

Rakenteita makrotasolla tarkasteltaessa tapausmaakunnat erosivat huomattavasti toisistaan: Pirkan-

maalla sairaanhoitopiirin koko on stabiili, eikä siihen liittyvistä jäsenmuutoksista puhuttu. Pinnalla

olivat ainoastaan sairaanhoitopiirin tehtävät lähinnä sen tehtäväkentän laajentamisen ja siihen liitty-

vien määrittelyjen kautta. Etelä-Savossa puolestaan pohdittiin paljon sairaanhoitopiirien rajoja, jä-

senmäärää ja väestöpohjaa. Koska maakunnassa on kaksi sairaanhoitopiiriä, ne jäävät pieniksi ja

vähäisen väestön maakunnassa jokainen pienikin piiriin liittyvä kunta on tärkeä. Etelä-Savossa on

siis liikehdintää sairaanhoitopiirien välillä. Sairaanhoitopiirin vaihtaminen myös maakuntarajojen

ylitse on ilmeisesti osin seurausta maantieteestä ja pitkistä välimatkoista, osin kulttuurisista ja kun-

nan preferenssitekijöistä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirien välinen liikehdintä voi olla myös seuraus-

ta ainakin siitä että selkeitä ainakaan Pirkanmaan Tampereeseen verrattavia keskuksia ei ole. Pir-

kanmaalla puolestaan ei tullut ilmi kuntien sairaanhoitopiirien välistä liikettä, mikä heijastelee sitä,

että Pirkanmaa on jo itsessään yliopistopiiri ja toisaalta palvelujen yleinen saavutettavuus on Pir-

kanmaalla lähtökohtaisesti Etelä-Savoa parempi. Tästä syystä kunnat eivät varmaankaan mielellään

siirry heikomman maakunnan palvelujen reuna-alueiksi. Yliopistopiirin vaikutuspiiristä ei ehkä

haluta pois, vaikka toisaalta pienemmässäkin piirissä voi olla omat etunsa.

Molemmissa tapauksissa nousi esiin kehittämisajattelun maantieteellinen rajallisuus. Kehittä-

misajattelu rajautuu usein tiiviisti siihen ympäristöön, missä henkilö toimii, yleisimmin tämän alue

näyttäisi olevan seutu. Erityisesti keskusseudun toimijoiden on ilmeisesti vaikea tarkastella koko

maakuntaa toimintaympäristönä. Monikeskuksisessa Etelä-Savossa seutujen välinen tarkastelu vai-

kutti olevan jonkin verran helpompaa, ehkä siksi että siihen on totuttu ja koska seutujen painoarvot

ovat lähempänä toisiaan.

Molemmissa maakunnissa nousi esiin kuntatason laajan kehittämisen vaikeus. Näin ollen voitaisiin

ajatella, että kuntien aikaisempi laajemman uudistuksen objektiasema (uudistamisen subjektiaseman

vähäinen kokemus) voi osaltaan vaikuttaa uudistuksen toteuttamiseen. Ajateltaessa suomalaista

keskushallintojohtoista ja keskushallintojohtoisiin perinteisiin nojaavaa uudistusprosessia, voitaisiin

ehkä ajatella kuntien olevan tottuneempia keskushallintojohtoisuuteen. Yhteistyötä voidaan pyrkiä

helpottamaan erilaisin mallein. Toisaalta mallit ovat aina myös enemmän tai vähemmän väkivaltai-
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sia joitakin toimijoita ja alueita kohtaan. Malleja tulisi näin ollen voida soveltaa omiin tarpeisiin,

mutta toisaalta soveltamista pitäisi rajoittaa, jotta ei menetettäisi mallien yhteistyötä stimuloivaa tai

rakentavaa vaikutusta67. Haastatteluaineiston perusteella voidaan katsoa, että uudistuksen mallit (tai

ainakin valittu peruskuntamalli) on maakunnissa nähty enimmäkseen toimivana ja yhteistyötä ra-

kentavana. Kuntien perinteisiä, omaan kuntaan keskittyviä näkemyksiä on ollut pakko tuulettaa

puitelain vaatimuksesta. Ylikunnallinen yhteistyö ja laaja-alainen sekä tulevaisuussuuntautunut ajat-

telu nähdään kuitenkin vielä osin kehittymättömänä.

Maakuntien haasteiden taustalla näkyy selvästi kehittämistoiminnan kuntafokus sekä se, ettei ken-

tällä ole totuttu laaja-alaiseen alhaalta ylös -tyyppiseen kehittämiseen kuntien välillä. Suurten koko-

naisuuksien muodostaminen vaatisi ilmeisesti kehittämisajattelun ja kuntamääritelmän muutosta.

Palvelutuotannon ja -järjestämisen lisäksi on siis käynnissä myös käsitteiden uudelleenmäärittelyn

prosessi. Maakuntaa ei myöskään ilmeisesti ajatella pääasiallisena kehittämisen kokonaisuutena

kunta- tai seutukuntatasolla. Tämä vaikeuttaa suurten kokonaisuuksien ideointia ja muodostamista,

ja jättää maakunnan liitolle lähinnä alueellisen edunvalvojan roolin.

Molemmilla alueilla nousi esiin palvelurakenteiden kehittämisen tiivis yhteys aluekehittämiseen.

Etelä-Savossa osa-alueiden riippuvuus toisistaan korostui kuitenkin erityisesti, koska tilanne on jo

lähtökohtaisesti hyvin haastava. Heikon talouden ja väestökadon kanssa painiskeleva alue vaatii

erityistä keskittymistä aluekehittämiseen ja alueen painopisteiden määrittelemiseen, jotta palvelujär-

jestelmä voi tulevaisuudessa olla kestävällä pohjalla. Etelä-Savossa pyritään näin ollen määrittele-

mään vahvuuksia ja toisaalta osa-alueita, joita voitaisiin kumppanuuksien ja verkostoitumisen kaut-

ta keskittää ja siten jakaa kustannuksia. Myös Sneckin mukaan alueiden tuleva menestys on vahvas-

ti sidoksissa alueiden kilpailukykyyn verkottuneessa globaalissa taloudessa (Sneck 2003, 2). Myös

Pirkanmaalla aluekehittämisen ja kilpailukyvyn yhteys nousi esiin, mutta korostui reuna-alueilla.

Koska Tampereen asema on kuitenkin hyvin erilainen kuin Etelä-Savon keskusten, kaupunki antaa

koko maakunnalle erilaisen leiman.

Tapausmaakunnat erosivat toisistaan myös maakunnan sisäisen ja ulkoisen kehittämissuunnan osal-

ta. Etelä-Savossa katseltiin erityisen aktiivisesti maakunnan ulkopuolelle, mahdollisia malleja etsi-

en. Etelä-Savon järjestelmäyhteistyö vaikuttaa sen erikoissairaanhoidon kahtiajaon ja muun jakau-

tuneisuuden vuoksi suuntautuvan helpommin maakunnan rajojen ulkopuolelle. Taustalla ovat to-

dennäköisesti ainakin resurssien ja väestön vähyys. Pirkanmaa on maakuntana vahva, joten kump-

67 Ainakin jos yhtenäisyyttä pidetään arvona
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panien tarve on erilainen. Toisaalta syyt voivat olla myös kulttuurisia sikäli, että Itä-Suomessa on

totuttu tekemään yhteistyötä pitkienkin välimatkojen päästä. Pirkanmaalla tarkastelu liittyi aineiston

perusteella enemmän omaan maakuntaan, ymmärrettävästikin, koska tilanne ei ole yhtä hälyttävä.

Toisaalta tarkastelujen erojen taustalla voi olla paitsi taloudellinen tilanne, myös puitelain asetelma

sen suhteen, että valmiiksi vaatimukset ylittävien alueiden tai kuntien ei tarvitse tehdä muutoksia

elleivät ne sitä itse halua tehdä. Näin ollen toimettomuus ei suoraan tarkoita sitä, ettei toimia tarvit-

taisi.

Erityisesti Etelä-Savon vastauksissa nousi myös esiin ajatus ja tarve yksityisen sektorin toimintata-

pojen omaksumisesta julkiselle sektorille. Yksityisen sektorin toiminnasta tärkeimpinä nähtiin jous-

tavuus ja taloudellisen tehokkuuden lisääminen lähinnä byrokratiaa vähentämällä. Myös poliittisen

ja toiminnallisen johtamisen erottaminen nähtiin potentiaalisena keinona tehostaa palveluita julki-

sella sektorilla. Tällä tarkoitettiin lähinnä tilaaja-tuottaja -mallin tyyppiseen palvelutuotantoon siir-

tymistä siten, että toimialajohto on erotettu poliittisesta päätäntävallasta.

Uudistuksen strategisesta otteesta, kehityksen ennakointikyvystä ja tilanteen keskeneräisyydestä

kertoo jotakin ainakin se, että uudistusten toimien vaikuttavuuden arviointi oli vaikeaa. Pitkäjäntei-

sessä suunnittelussa olisi tärkeää nähdä pitkälle eteenpäin ja pystyä tekemään uudistuspäätökset

tulevan kehityksen mukaisesti. Arviointi on haastavaa ja se vaatii asiantuntijatietoa. Kuten haasta-

teltavat itsekin kokivat, paikallisten toimijoiden strateginen näkemys on hyvin rajallinen, ja yli kun-

nallisen vaalikauden tai noin viisivuotissuunnittelun yli menevät suunnitelmat ovat jo erittäin vai-

keita. On siis havaittavissa tarvetta asiantuntijatiedolle ja -näkemyksille, joiden kautta voitaisiin

paremmin tarkastella tulevia kehityskulkuja ja toimia sitä kautta kokonaisuuden kannalta rationaali-

sesti. Laajempien alueellisten toimijoiden hyödyntäminen riippuu kuitenkin kuntien mandaatista,

joten myös oivaltamisen on tapahduttava kuntatasolla. Kaiken kaikkiaan olisi tarpeen luopua maa-

kunnan sisäisistä vastakkainasetteluista ja tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisesti ja objektiivisesti.

Vain resurssit yhdistämällä ja toimimalla samaan suuntaan kunnat, seudut ja maakunnat voivat me-

nestyä kansallisessa ja globaalissa kilpailussa. Vastakkainasettelujen taustalla oleva energia pitäisi

siis saada tehokkaaseen käyttöön.
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8.6 Näkemykset puitelaista ja koordinoinnista

Puitelaki

Sekä Pirkanmaalla että Etelä-Savossa ratkaisut on pääosin tehty. Molemmissa maakunnissa oli kui-

tenkin kuntia, joiden osalta ratkaisut olivat vielä avoimia. Keskeneräiset ratkaisut voivat myös vielä

vaikuttaa jo tehtyihin ratkaisuihin. Kummankin maakunnan edustajat näkivät puitelain asetelman

asiallisena, vaikka sen toteuttamisessa erityisesti väestöpohjien osalta kohdataankin haasteita. Mo-

lemmissa maakunnissa katsottiin, että puitelain asettamat rajat ovat järjestelmän kokonaisuuden

kannalta varsin sopivia. Maakunnissa nähtiin että pakottavuutta tarvitaan, koska vapaaehtoisuuden

kautta ei kuntakentällä olisi riittäviä muutoksia tapahtunut. Joidenkin vastaajien mielestä rajat olivat

kuitenkin keinotekoisia, ja esiin nousivat erityisesti niiden täyttämisen ongelmat maaseutumaisilla

ja harvaan asutuilla alueilla. Ainakin Etelä-Savossa koetaan, että suunnitelmat kumpuavat liiaksi

pääkaupunkiseudusta, eivätkä sovellu yhtä hyvin harvaan asutuille alueille. Vaikuttaa siis siltä, että

kehittämisen toimintaympäristön kuvio toistuu keskushallinnosta kuntatasolle sikäli, että omasta

toimintaympäristöstä on hyvin vaikea katsoa ulospäin ja nähdä täysin erilaisten alueiden mahdolli-

suuksia ja tarpeita. Jos alueiden omaehtoista kehittämistä halutaan tukea, pitäisi alueiden ehkä pääs-

tä paremmin osallistumaan itseään koskevien hankkeiden valmisteluun, jotta lopullisista ratkaisuista

tulisi toimivia. Toisaalta on myös mahdollista, että valtionhallinto määrää tiukat rajat. Tämä saattaa

kuitenkin johtaa turhaan vastakkainasetteluun hallinnontasojen välillä.

Kunnat eivät yleisesti ottaen ole olleet kovin innokkaita lähtemään muodostamaan suuria kokonai-

suuksia kummassakaan maakunnassa. Kuntaliitoksia on kuitenkin tapahtunut erityisesti kaupunkien

ympäristössä, mikä kertoo ainakin olemassa olevien toiminnallisten alueiden hyödyntämisestä. Alu-

eilla, joilla toiminnallisia alueita ei ole valmiina, tilanne on vaikeampi. Pirkanmaalla syynä suurten

kokonaisuuksien muodostamiseen vaikuttaa olevan ainakin maakunnan sisäisten olosuhteiden vaih-

telu sekä vastakkainasettelu hyvin pärjäävien ja huonommin menestyvien kuntien ja alueiden välil-

lä. Etelä-Savossa puolestaan ilmenee sekä vastakkainasettelua että luonnonmaantieteen kautta tule-

vaa vaikeutta järjestelmien luomisessa.

Yhteistoiminta-alueesta on uudistuksen tässä vaiheessa muodostunut hyvin yleinen tapa järjestää

palvelut. Yhteistoiminta-alueiden muodostaminen on kuitenkin molemmissa maakunnissa vielä

kesken, eivätkä ne ole vielä täysin sisäisesti yhtenäisiä. Sisäasianministeriön ylijohtaja Cay Sevónin

mukaan yhteistoiminta-alueiden sisällä tulisi olla eheä ja suunnitelmallinen kokonaisuus (Hynynen

2007). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella mahdollisuus yhtenäisiin alueisiin on olemassa,
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mutta prosessi niiden saavuttamiseksi on joiltain osin hyvinkin vaikea. Vaikka puitelain peruster-

veydenhuollon 20 000 väestöpohja olikin tarkoitettu minimirajaksi, näyttää siltä että suurin osa rat-

kaisuista tulee olemaan tämän minimirajan täyttämistä. Kummassakaan tapausmaakunnassa ei siis

ole lähdetty etenemään puitelain minimirajojen ylitse palvelurakenteita uudistettaessa, vaan niitä on

pidetty enemmänkin tavoitteena. Puitelain tarkoituksena oli kuitenkin mahdollisimman suurien ko-

konaisuuksien luominen, joten siltä osin lain toteuttaminen ei ole ehkä edennyt toivotusti. Tähän

saakka on edetty pitkälti niin, että seutujen, joiden ei ole puitelain mukaan välttämätöntä tehdä muu-

toksia, eivät niitä myöskään tee. Tulevaisuuden kannalta tilanne on kuitenkin hankalaa jos esimer-

kiksi taloudellisissa vaikeuksissa olevat seudut eivät vielä tartu tilanteeseen vain siksi, ettei niiden

tarvitse sitä tehdä.

Molemmilla alueilla esiin nouseva haaste on siis yhteistoiminta-alueiden tai piirien sisäinen harmo-

nisuus. Vaikuttaa siltä, että suurimpana haasteena järjestelmien monimutkaistumisessa muutosten

käynnistymisen jälkeen ovat kuntien erilaiset osallistumismallit kuntayhtymiin. Kunnat järjestävät

palveluitaan osin itse ja osin tilaavat yhtymiltä, eivätkä kuntien väliset toimintamallit ole keskenään

symmetrisiä. Tämä aiheuttaa sekavuutta järjestelmiin. Molempien maakuntien vastaajat olivat sitä

mieltä, että kuntien palvelusopimusten yhtenäistäminen selkeyttäisi asetelmaa68. Kehitys on yhtene-

vä puitelain linjausten ja ministeriötason huolen kanssa (STM 2007b), mutta käytännössä sen to-

teuttaminen vaatisi ainakin taloudellisten tietojen vertailua siitä, että oman tuotannon kautta ei syn-

ny merkittäviä kustannusetuja. Jos yhteistoiminta-alueita tai piirijärjestelmiä käytetään puitelain

vaatimusten täyttämiseen, on ainakin uudistuksen loppuun mennessä huomioitava toiminnallisten

järjestelmien sisäinen selkeys.

Monimutkaiset ratkaisut ovat siis olleet haasteena kummassakin maakunnassa. Näin ollen uudistuk-

sessa voidaan katsoa tarvittavan lisätoimenpiteitä. Tämänhetkinen tilanne on mitä ilmeisimmin jon-

kinlainen välivaihe, joka vaikuttaa monimutkaiselta erilaisten keskeneräisten ratkaisujen vuoksi.

Tutkimusaineisto siis puoltaa näkemystä uusien uudistusaaltojen tarpeellisuudesta sekä siitä, että

monimutkaisuus on todennäköisesti vain väliaikainen tila.

Kummassakin maakunnassa pohditaan myös laajasti sairaanhoitopiirien tehtävien laajentamista,

mikä tarkoittaa käytännössä liikkumista kohti piirimallia. Pirkanmaalla haasteena ovat sosiaalihuol-

lon sekä kehitysvammahuollon mahdollinen tuominen sairaanhoitopiirin yhteyteen. Etelä-Savossa

puolestaan keskustellaan perusterveydenhuollon69 mahdollisesta yhdistämisestä sairaanhoitopiiriin.

68 Puitelain mukaan yhteistoiminta-alueen sisällä ei tulisi olla erilaisia palvelujen järjestämisen tapoja.
69 Esiin nousi ajatus siitä, että osa-alueiden yhdistäminen samaan organisaatioon ei välttämättä ole toiminnan ja resurs-
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Myös sosiaalihuollon tilanne on ratkaisematta. Sekä puitelain että sosiaali- ja terveysministeriön

linjausten mukaan sosiaalihuolto ei kuitenkaan saisi irtaantua perusterveydenhuollosta (Välimäki

2007).

Haasteena koetaan myös uudistuksen käytäntöjen yhtenäistävä vaikutus. Hankkeessa pyritään kui-

tenkin joltain osin yhdenmukaistamaan maan palvelurakennetta mikä näyttää johtavan siihen, että

mallit sopivat joillekin alueille mutta eivät toisille. Yksi linja ei tunnu sopivan koko maalle, vaikka

joitakin poikkeuksia sallitaankin. Palvelurakenteen kehittämisessä tulisi tulosten perusteella ilmei-

sesti erottaa vähintäänkin maaseutumaiset ja kaupunkimaiset alueet toisistaan. Ongelma nousee

paitsi maakunnallisesti, myös laajojen kuntien sisällä, sillä sekä maakunnan että kunnan sisällä on

hyvin erilaisia alueita ja ongelmaksi nousee kehittämisen painottuminen toisen aluetyypin suuntaan.

Koska molemmissa maakunnissa koettiin pääosin, että perusterveydenhuollolle asetettu 20 000

asukkaan väestöpohjaraja oli muutosten aikaansaamiseksi hyvin tarpeellinen, voidaan tulkita että

kuntatasolla tarvitaan edelleen valtiojohtoisuutta. Valtiojohtoisuuden tarve kuvastaa aiempaa näke-

mystä teollisen yhteiskunnan kehittämisestä. Paikallishallinnon kehittämisnäkemykset eivät tästä

johtuen ole aineiston perusteella vielä täysin sopeutuneet kehittämisfokuksen muutokseen, mikä

aiheuttaa ongelmia uudistuksen käytännön toteuttamisessa ja strategisuudessa.

Molemmissa tapausmaakunnissa peruskuntamalli oli valittu toiminnan tavaksi ikään kuin itsestään

selvänä, mikä kuvastaa perinteisen palvelutuottajakunnan vahvaa roolia kuntakäsitteen määrittelys-

sä. Osa vastaajista tunsi hyvinkin perusteellisesti mallien erot ja jopa niiden mahdolliset sovelluk-

set, osa taas ei ollut niihin juuri tutustunut. Tästä huolimatta peruskuntamallia painotettiin vahvasti.

Näin ollen voidaan haastattelujen perusteella tulkita peruskuntamallivalinnan olleen ainakin jossain

määrin periaatteellinen ratkaisu. Toisaalta kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan olleet asemaltaan

kuntapäättäjiä, joten voisi ajatella kuntapäättäjien näkemysten olevan käytännön toimijaroolin kaut-

ta astetta selkeämpiä. Tulos antaa kuitenkin potentiaalisia viitteitä valintojen taustamotiiveista.

Aineiston, ja erityisesti pitkään toiminnassa olleen henkilön näkemyksen perusteella) näyttää kui-

tenkin siltä, että tulevaisuudessa edetään kuntamääritelmän osalta enemmän ja enemmän kohti

aluekuntamallissa määriteltyä lähikuntamallia, jolloin kunnalle jää ikään kuin kulttuurista yhtenäi-

syyttä ylläpitävä rooli. Määritelmään päädytään kun kunnat luopuvat pikkuhiljaa ainakin osasta

sien tehokkaan käytön kannalta järkevää. Näkemystä tukee muissa haastatteluissa esiin noussut perusterveydenhuollon
ja erityissairaanhoidon erimielisyys ja taistelu resursseista ja tärkeydestä. Jos erilaiset kilpailevat näkemykset yhdiste-
tään samaan organisaatioon, se ei välttämättä mahdollista tehokasta päätöksentekoa, vaan saattaa entisestään lisätä hal-
linnollisia kustannuksia käytännön toiminnan kustannuksella.
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palvelutuotantoaan. Toisaalta edetään myös kohti piirimallia, joten lopullista rakennetta ei voida

tämänhetkisten tietojen perusteella kovinkaan varmasti arvioida. Edellisen asetelman kautta Paras-

hanke näyttää kuitenkin liittyvän tiiviisti kuntakäsitteen määrittelyyn ja sen muutostarpeeseen. Kos-

ka käsillä on hyvin suuri ajattelun muutos, on ymmärrettävää että se ei tapahdu kovin nopeasti.

Näin ollen, vaikka lopputulokseksi tulisikin pitkälti ainakin palvelutuotannon osalta aluekuntaa vas-

taava malli ja kevyempi kunta, on sitä kohti kivuttomampaa edetä pikku hiljaa kuin että olisi valittu

kerralla aluekuntamalli, joka olisi ollut uudistusta edeltävään tilanteeseen verrattuna varsin radikaali

ratkaisu. On kuitenkin huomattava, että joillain seuduilla aluekuntatyyppisiä ratkaisuja on jo tehty.

Tällainen on yleisimmin malli, jossa kaupungin ympäristökunnat ovat liittyneet kaupunkiseutuun ja

palvelut järjestetään keskitetysti koko seudulle.

Mielenkiintoinen asetelma rakenteellisten mallien valinnan kannalta on, että vaikka aluevaiheessa

onkin valittu jokin perusmalli uudistuksen toteuttamisen taustaksi, vaikuttaa siltä, että valittu malli

ei vaikuta olevan tulevaisuuden kannalta pysyvä. Aluevaiheessa valittiin etenemistavaksi yleisesti

ottaen peruskuntamalli, mutta puhunta on kuitenkin edelleen osin sen suuntaista, että kehitys on

ilmeisesti painottumassa peruskuntamallin suuntaan. Näin ollen on hieman kyseenalaista, onko mi-

tään mallia vielä ylipäätään valittu. Aluevaiheessa valittua mallia pidetään lähtökohtana, mutta sillä

tarkoitetaan lähinnä kuntavetoista uudistamisprosessia. Uudistuksen edetessä ollaan liikkumassa

kohti isäntäkuntamallia, piirimallia tai suppeaa aluekuntamallia, tai niiden yhdistelmää tai rinnak-

kaiseloa. Lopullinen malli on siis aineiston perusteella vasta kehittymässä.

Koordinointi

Molemmissa maakunnissa nousi tilanteen haastavuudesta johtuen osin esiin myös toivomus valtio-

vallan mahdollisesta laajemmasta koordinoinnista tai ainakin näkemys siitä että alueelle tullaan

todennäköisesti kohdistamaan jonkinlaista koordinointia. Koordinointihalukkuus on kaksijakoista,

sillä toisaalta koordinointia halutaan ja tarvitaan jotta ratkaisut saataisiin tehtyä, mutta toisaalta sen

tiedetään vähentävän omia päätöksentekomahdollisuuksia. Suuriin muutoksiin lähtemistä ehkäisee

erään haastateltavan näkemyksen mukaan ainakin se, että omia huonoja päätöksiä on vaikeampi

hyväksyä kuin ylhäältä käsin tehtyjä.

Koordinointia nähdään useimpien vastaajien mukaan tarvittavan mahdollistamaan laajemmat toimet

kuin mitä kunnat keskinäisen yhteistyönsä kautta pystyvät saavuttamaan. Samalla nousee kuitenkin

esiin kysymys mahdollisesta koordinointitahosta ja sen mandaatista. Koska kuntien omistavat ja
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johtamat kuntayhtymät sairaanhoitopiiri ja maakunnan liitto ovat molemmat omistajiensa organi-

saatioita, ei niillä voi tämänhetkisen valtuutuksensa kautta olla ainakaan kunnista riippumatonta

roolia uudistuksen koordinoinnissa. Toisaalta tiedostetaan, että kuntien laaja-alainen strateginen

ajattelu on suhteellisen suppeaa, joten kokoava taho olisi hyödyllinen. Valtuutuksen on kuitenkin

tultava kunnilta itseltään. Pienet kunnat eivät kuitenkaan mielellään anna valtaa pois käsistään, sillä

ne pelkäävät jäävänsä suurempien jalkoihin. Tasapuolinen edunvalvonta on kuitenkin jakautuneissa

tilanteissa haastavaa.

Etelä-Savossa asia on hoidettu tällä hetkellä niin, että kuntayhtymät ovat lopulta ottaneet ikään kuin

avustavan roolin uudistuksessa: Maakunnan liitto toimii mahdollisimman objektiivisena tiedontuot-

tajana ja sairaanhoitopiiri puolestaan pyrkii hankkeensa70 kautta luomaan yhteisymmärrystä kunta-

toimijoiden välille mahdollisesta palvelurakenteen toteuttamistavasta. Etelä-Savon asetelma kertoo

siitä, että kuntayhtymillä on halutessaan mahdollisuus osallistua uudistukseen ainakin sitä helpotta-

vana tahona. Toisaalta yhteistoimintaa voitaisiin hoitaa myös uusin järjestelyin, mutta sitä kautta

päädyttäisiin ehkä helpommin uusien hallinnontasojen muodostamiseen.

Maakunnan liiton ja sairaanhoitopiirin rooleista oli kahdenlaisia näkemyksiä. Toisaalta niillä katsot-

tiin voivan olla uudistuksessa rooli. Rooli olisi kuitenkin tämänhetkisellä mandaatilla ongelmalli-

nen, joten käytännön pohdinta jäi vähäiseksi. Toisaalta taas oli hyvin vahvoja näkemyksiä siitä, että

maakunnalliset toimijat eivät kuulu uudistuksen toteuttamiseen millään tavalla. Pirkanmaan liitolla

ei tällä hetkellä ole juuri roolia uudistuksessa, sairaanhoitopiiri puolestaan on ilmeisesti vetänyt

neuvotteluja palvelukokonaisuuksien järjestämisestä. Etelä-Savossa maakunnan liitto jätettiin yhtä

lailla ulos uudistuksen käytännöistä aluevaiheen jälkeen, mutta on nyt mukana tiedontuottajana.

Koska kehitys on joka tapauksessa jo ennen Paras-hankettakin edennyt kohti suurempia

kokonaisuuksia, on loogista, että suurempia kokonaisuuksia hallitsevat asiantuntijat osallistuvat

osaltaan uudistamisen prosesseihin. Päätösvalta säilyy kuitenkin kunnilla, joiden edustajat istuvat

esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankkeen laajennetussa johtoryhmässä. Hankkeen

olemassaolon voidaan katsoa kertovan siitä, että on ilmeisesti mahdollista, että maakunnallisilla

ja/tai alueellisilla toimijoilla on uudistuksessa aktiivinen rooli, vaikka uudistus käytännössä

peruskuntien kautta etenisikin.

70 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on puolestaan perustanut jäsenkuntiensa kanssa hankkeen, jonka rahoitus on saatu
sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jolla pyritään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamiseen. Sairaanhoito-
piiri on omien sanojensa mukaan ”auttamassa” uudistuksen etenemistä ja erityisesti kaksijakoisten näkemysten (Mikke-
lin isäntäkuntamalli vs. sairaanhoitopiirijohtoinen malli) yhteensovittamista. Tavoitteena sairaanhoitopiirin hankkeessa
on levittää koko palvelupaletti auki ja edetä palvelutarpeesta kohti organisaatiomallia.
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Aineiston mukaan maakunnan sisäisestä yhtenäisyydestä pitkälti riippuu, miten laajasti maakunnal-

liset toimijat on otettu mukaan uudistustoimintaan. Jos maakunnassa on selkeä keskus ja se on muu-

tenkin yhtenäinen, on maakunnallisilla toimijoilla todennäköisesti mahdollisuus osallistua uudistuk-

seen melko aktiivisesti. Jos maakunta taas on hyvin rikkonainen, eri alueiden intressit ja tilanteet

poikkeavat helposti niin oleellisesti toisistaan, ettei kuntaomisteisten kuntayhtymien kautta pystytä

löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja. Tällöin alueellisten organisaatioiden merkittävyys helpos-

ti vähentyy. Jakautuneessa tilanteessa yksinkertaiseksi ratkaisuksi muodostuu mahdollinen valtio-

vallan interventio, mitä ei kuitenkaan periaatteessa toivota, koska saattaa olla, ettei se ole kenenkään

ensisijaisen intressin mukainen. Kolmantena vaihtoehtona koordinointirooliin on henkilöitynyt ak-

tiivisuus. Jos kuntayhtymän johtohenkilö on vahva, on hänen aineiston mukaan mahdollista luoda

organisaatiolleen jonkinlainen rooli uudistuksessa vaikka toiminta ei varsinaista koordinointia olisi-

kaan. Tällöin on kuitenkin oltava kuntatasolla yhteisymmärrys siitä että jonkinlaista laajempaa toi-

mintaa rakenteiden järjestelyissä tarvitaan. Tällainen osittainenkin konsensus vaatii kuitenkin ilmei-

sesti taustakseen joko melko akuutin tilanteen, ettei tulokseksi tule enemmän jakoa kuin yhtenäi-

syyttä, tai toisaalta selkeän kuntien taholta tulleen toimeksiannon. Kaiken kaikkiaan maakunnallisil-

la toimijoilla on joka tapauksessa mahdollisuus rooliin uudistuksessa, vaikka se eteneekin kuntavas-

tuulla.

8.7 Maakunnallinen uudistustoiminta ja neuvoteltu järjestys

Palvelurakenneuudistus on neuvotellun järjestykseen yhdistettynä hedelmällinen tarkastelukohde,

koska rakenteiden ollessa muutoksessa toimijoiden väliset suhteet väistämättä korostuvat. Strauss

näkee rakenteellisen kontekstin vaikuttavan neuvotteluprosessiin. Straussin mukaan rakenteellinen

konteksti on vakiintunut järjestelmä, joka on neuvoteltu jo aiemmin ja neuvotteluhetkellä näyttäytyy

objektiivisena rakenteena. (Strauss, 1978, 99, 237–238) Tällaisena neuvoteltuna järjestelmänä voi-

daan nähdä myös koko aluehallinnon kenttä: kunnat, seutukunnat ja maakunnat ja lisäksi osin kes-

kushallinto, sekä kaikkien näiden tasojen väliset suhteet. Jotta palvelujärjestelmä voitaisiin järjestää

uudelleen toimivalla ja rajoja painottamattomalla tavalla, olisi tämän kokonaisvaltaisen neuvotellun

järjestyksen muututtava.

Aiemmin neuvoteltu järjestys saattaa toimia stabiloivana tekijänä palvelujärjestelmän uudistamisen

prosesseissa. Jos pyritään luomaan uutta järjestelmää vanhan järjestyksen perustaa muuttamatta,

tilanne on ongelmallinen ja ajattelutavat törmäävät helposti toisiinsa. Toimivan muutoksen takana



93

olisi tästä näkökulmasta oltava tosiasiallinen ajattelun ja näkemyksen muutos.

Silvermanin mukaan Straussin ajatuksena on, että kaikki sosiaalinen järjestys riippuu neuvottelusta

(negotiation) ja organisaatioiden rakenteet ja säännöt eivät merkitse muuta kuin tämän neuvotellun

järjestyksen jatkuvaa uudelleenmäärittelyä (reconstitution) (Silverman 1985, 74). Lampela puoles-

taan tulkitsee Silvermania siten, että muutokset rakenteellisessa kontekstissa vaikuttavat suoraan

neuvottelukontekstiin. (Lampela 1985, 24) Tästä näkökulmasta voidaan johtaa ajatus, että myös

hallinnolliset muutokset vaativat ikään kuin esimuutoksia, joiden kautta neuvotteluprosessi määrit-

tyy uudelleen ja jonka kautta voidaan sittemmin päästä uudenlaisiin lopputuloksiin. Aiemmin syn-

tynyt neuvoteltu järjestys tulee näin ollen korvata uudella, ennen kuin todellisia muutoksia voidaan

saavuttaa. Toisaalta voidaan keskustella myös siitä, edeltääkö neuvoteltu järjestys rakennetta vai

määrittääkö rakenne neuvoteltua järjestystä.

Straussin ajatus säännöstöjen vähäisyydestä sopii myös Paras-hankkeen puitelakijohtoiseen asetel-

maan. Straussin ym. mukaan [sairaala]organisaatiolle voidaan asettaa vain minimisäännöstöjä siksi,

että kaikki potilaat vaativat nimenomaan heille räätälöityä toimintaa, jolloin tiukkoja sääntöjä hoi-

don toteuttamisesta ei voida laatia (Strauss ym. 1963, 156). Saman voidaan katsoa toteutuvan myös

laissa jolla määrätään puitteet uudistukselle, mutta alueiden erilaisten olosuhteiden ja vaatimusten

vuoksi tarkkoja toimia ei voida ylhäältä käsin määrätä. Näin ollen paikallisille toimijoille jää val-

tuus päättää miten he uudistuksen alueellaan toteuttavat, kansalaisten parhaaksi. Kansalaisten etu

onkin asia, joka yhdistää71 neuvottelijoita alueellisessa uudistustoiminnassa aivan kuten alkuperäis-

teorian potilaiden edun katsotaan yhdistävän sairaalaorganisaation toimijoita (Strauss ym. 1963,

154) Lisäksi uudistamistoiminnassa vallitsee yhteisymmärrys siitä että joitakin muutoksia on tehtä-

vä, mikä jo itsessään luo ainakin yleisen pohjan muutoksen mahdollisuudelle72.

Strauss näkee sosiaalisen järjestyksen olevan neuvoteltua järjestystä ja liittää siihen vielä näkemyk-

sen neuvottelun ja rakenteen välisestä suhteesta siten, että rakenne luo suuntaa ja rajoituksia neuvot-

teluprosessille. Näin ollen voidaan ajatella, että rakenteella on merkitystä neuvottelun prosessiin ja

sen tuloksiin. Strauss jatkaa, että neuvoteltu järjestys on lisäksi aikaan sidottua ja kerran luotu jär-

jestys tulee jossakin vaiheessa väistämättä uudelleen neuvottelun kohteeksi. Lisäksi yhteisen toi-

minnan perustaa rakennetaan jatkuvasti uudelleen. (Strauss 1978, 5) Palvelurakenteen uudistamisen

prosesseissa on myös kyse tällaisesta yhteisen toiminnan muodostamisesta ja/tai uudelleenmääritte-

lystä, jonka taustalla on erilaisia intressiryhmiä ja tavoitteita. Muodostettu rakenne ei ole koskaan

71 Tai ainakin pitäisi yhdistää.
72 Haastateltavan näkemys.
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stabiili, koska muun muassa yhteiskunnallinen kehitys ja strategisten painotusten muutokset pakot-

tavat sen aina uudelleen tarkasteluun.

Maakunnallisten rakenteiden uudistaminen voidaan nähdä monimutkaisena neuvotteluprosessina,

jossa organisaatioiden (lähinnä kuntien) sisäiset neuvotellut prosessit tulevat sekä ulkoisten että

sisäisten muutosten seurauksena uudelleenmäärittelyn kohteeksi. Sisäinen uudelleenmäärittely mer-

kitsee paljolti myös henkilösuhteiden uudelleenmäärittelyä. Organisaation sisäinen uudelleenmäärit-

tely merkitsee käytännössä sen identiteetin muutosta ja voi näin ollen olla työläs prosessi. Sisäisten

suhteiden lisäksi myös organisaatioiden väliset suhteet neuvotellaan uudelleen, jotta voidaan luoda

puitteet uusien kokonaisuuksien muodostamiselle. Uusia kokonaisuuksia muodostettaessa sisäiset ja

ulkoiset suhteet muodostuvat jälleen kerran uudelleen. Kun tavoitteena on laajempien kokonaisuuk-

sien muodostaminen, joudutaan mahdollisesti luomaan aivan uudenlaisia toimija- ja rakennesuhtei-

ta, esimerkiksi ajateltaessa mahdollisen ulkoisen koordinoijan roolia uudistuksessa. Uuden toimijan

huomioiminen organisaation omassa määrittelyprosessissa ei ole helppoa, sillä muutos sisältää

huomattavasti valtanäkökohtia. Tästä syystä kunnat ovat pitkälti taipuvaisia huolehtimaan uudistuk-

sesta keskenään. Esimerkiksi maakunnan liiton mukaantulo vähentäisi kuntien määrittelyvaltaa suh-

teessa lopputulokseen, etenkin jos maakunnallisen toiminnan kautta seutukuntien välinen tasapaino

muuttuisi keskusseutua painottavaksi. Maakunnallinen neuvotteluprosessi on kuntien käsissä ja nii-

den painoarvon väheneminen esimerkiksi koordinoivan tahon kautta toisi ainakin muutoksia, ellei

jopa heikennyksiä verrattuna kuntien nykyiseen asemaan. Maakunnan parasta ajateltaessa kehitys

voisi olla positiivinen, mutta vallitsevat neuvotellut järjestykset tulisivat siinä kyseenalaistetuiksi.

Tietyn organisaation sosiaalinen järjestys muodostuu siis tarkasteluhetkellä voimassa olevista erilai-

sista sopimuksista ja neuvottelutuloksista (Strauss ym. 1963, 164) Samoin muodostuu alueellisen

toiminnan kenttä maakunnan kontekstissa. Paras-hankkeen aluevaiheessa neuvoteltu järjestys, joka

on taustalla sen jälkeisissä palvelurakenteen uudistamisen neuvotteluissa, määrittää osaltaan uudis-

tuksen muotoutumista. Toisaalta on käynyt ilmi, että hankkeen alkuvaiheessa valittu malli voi kehit-

tyä jopa täysin toisenlaisen mallin suuntaan. Näin ollen alkuvaiheen peruskuntamallivalinta voi

merkitä sitä, että kunnat valittiin viemään uudistusta eteenpäin sellaisina kuin ne päätöshetkellä

olivat, pitkälti koska kuntien hallinnollista tai käsitteellistä asemaa ei oltu (vielä) valmiita muutta-

maan.

Maakunnallista toimintaa neuvotellun järjestyksen teorian kautta ajatellen uudistukset tehdään tii-

viissä yhteistyössä kuntien ja alueiden kanssa ja toisaalta käytännössä niiden välillä, joten näkökul-

ma liittyy myös kiinteästi hallinnon alueellisuuden korostumiseen ja uuteen hallintaan. Neuvoteltu
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järjestys näkyy selkeästi kuntavetoisesti toteutettavassa palvelurakenneuudistuksessa, joskin voi-

daan kyseenalaistaa kokonaisvaltaisen neuvotellun järjestyksen olemassaolo, koska toteuttamisen

pääpiirteet rajataan kuitenkin ylhäältä käsin. Laaja-alainen ongelmanratkaisu erilaisten tahojen in-

tressien välillä edellyttää joka tapauksessa erilaisia neuvottelun prosesseja (Rahaman & Lawrence

2001, 149).

Neuvotellun järjestyksen näkökulmasta rakenneuudistuksen toteuttaminen on prosessi, joka muo-

toutuu erilaisten toimijoiden yhteistoiminnassa, niiden vaikuttaessa toisiinsa. Tästä näkökulmasta

voidaan erottaa ainakin keskushallinto-alue -suhde, sekä alueiden sisäiset toimijoiden väliset suh-

teet. Neuvoteltu järjestys (ja entistä laaja-alaisempi yhteistyö) on toimijoille käytännössä välttämä-

tön pakko, koska yksittäiset toimijat eivät enää pysty ratkaisemaan monimutkaistuneita ongelmia

tahoillaan. Yhteistyökumppaneiden valinta voi kuitenkin olla haastava tehtävä ja ongelmaksi voi

osoittautua muun muassa heikkojen kuntien yhteistyökumppaneiden löytyminen. Yhteistyöllä tai

kuntaliitoksilla katsotaan usein lisäksi olevan kunnan alueen itsehallintoa vähentävä tai sen koko-

naan poistava merkitys, joten perussuhtautuminen tämänkaltaiseen uudistamiseen voi olla varsin

negatiivista.

Neuvotellun järjestyksen mukaan alueilla on siis suuri rooli itseään koskevissa valinnoissa. Koska

keskushallinnon roolina on toiminnan puitteiden asettaminen ja makrotason tavoitteiden laatiminen,

jää alueille lähinnä valta päättää menettelytavoista joilla tavoitteet saavutetaan. Neuvotellussa jär-

jestyksessä voidaan näin ollen keskushallinnon näkökulmasta katsoa olevan perustaltaan kyse valti-

on tavoitejohtamisesta: Tiukan säädösohjauksen sijaan keskushallinnon tehtäväksi jää saavutettujen

tavoitteiden arvioiminen. Jos tavoitteita ei ole alueilla loppuarviointia tekevän tahon näkökulmasta

riittävän hyvin saavutettu, on keskushallinto varannut itselleen interventio-oikeuden, jonka kautta

viimeisin valta jää joka tapauksessa keskushallinnon käsiin (jolloin kuntien itsemääräämisoikeus

toisin sanoin sivuutetaan). Asetelmasta seuraa, että kunnallisen itsehallinnon toteutuminen on me-

nettelyjen osalta viime kädessä kiinni kuntien ja alueiden yhteistyön toimivuudesta.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen monimutkaisiin ongelmiin Straussilla on huojentava näkemys,

sillä Strauss näkee konfliktit ja ristiriidat rakentavina voimina. Neuvotteluilla tuotetaan ratkaisuja

ongelmiin (Lampela 2004, 23) ja ristiriidat nähdään uuden ymmärryksen alkuna. Näin ollen tapaus-

ten tarkasteluissakin esiin tullut erimielisyys tuloksista ja/tai keinoista ei tarkoita sitä, että prosessi

olisi jotenkin epäonnistunut. Uuden tilanteen kautta voi aueta uusia mahdollisuuksia, joiden kautta

vanhat toimintatavat ja neuvotellut järjestykset tuulettuvat ja yhteistyö tehostuu. Aikaa tosin voi

prosessiin kulua enemmän kuin keskushallinnossa ehkä toivottaisiin.
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9 PÄÄTELMÄT

Tutkimusasetelman osittaisen muokkautumisen perusteella rakenne- ja yhteistyöpainotuksen eron

paikantamista voidaan pitää merkittävänä tuloksena. Keskushallinnossa painotetaan huomattavasti

rakenteita ja erilaisten mallien eroja, mutta kunta- ja aluetason toimijoille rakenteet ovat vahvasti

toissijaisia. Rakenteiden sijaan painotettiin yhteistyötä ja siihen liittyviä haasteita. Haasteiden ja

niiden pohdinnan kautta on itse asiassa kuvattu paljolti myös yleistä maakunnallista toimintakent-

tää, joten ainakin prosessien tarkastelun kautta syntyvä muutoskuvaus on mahdollisesti yleistettä-

vissä myös muihin maakuntiin.

Taloudellisesta tilanteesta voidaan tutkimusaineiston perusteella ehkä yllättävästikin todeta, ettei

taloudellisella tilanteella vaikuta juuri olevan merkitystä yhteistyön toimivuuteen ja sen dynaami-

suuteen. Yhteistyösuhteissa ja uusien kokonaisuuksien muodostamisessa kohdataan merkittäviä

ongelmia sekä hyvän että huonon taloudellisen tilanteen maakunnassa. (Seutujen välillä eroja kui-

tenkin on.) Näin ollen voidaan ajatella että enemmän merkitystä on uuden paikallisuuden kehittymi-

sen kautta tulleella kehittämisfokuksen muutoksella ja siihen liittyvillä uusien toimintatapojen haas-

teilla. Keskusjohtoisesta kehittämisestä paikalliseen aktiivisuuteen siirtyminen vaatii ajattelun muu-

tosta, mikä ei tapahdu vuodessa tai parissa, eikä yksittäisen kehittämishankkeen kontekstissa.

Pirkanmaan esimerkin kautta havaittiin, että hyvä taloudellinen tilanne voi jopa luoda esteitä yhteis-

työhön lähtemiselle, jos talous ei ole pakottava tekijä eikä yhteistyötä nähdä välttämättömänä. Toi-

saalta Etelä-Savosta huomattiin, ettei myöskään heikko taloudellinen tilanne välttämättä ruoki yh-

teistyötä. Yhteistyön ja talouden suhteessa on siis vielä ainakin kolmas selittävä tekijä. Pirkanmaalla

tämä on pitkälti asenne, Etelä-Savossa kyseessä on erityisesti luonnonmaantiede, mutta myös asen-

teilla ja periksiantamattomuudella on suuret roolinsa kokonaisuudessa. Maakunnan sisäistä yhtenäi-

syyttä taloudelliset haasteet eivät siis kuitenkaan näytä ruokkivan. Voidaan toki myös miettiä, mikä

on maakunnallinen intressi ylipäätään ja onko sellaista alun perinkään ollut olemassa.

Etelä-Savon esimerkin perusteella taloudelliset haasteet voivat myös ajaa maakuntaa kohti laajem-

paa seutuistumista ja kohti maakunnan rajat ylittäviä tai alittavia alueellisia ratkaisuja. Tällöin voi-

daan ehkä kyseenalaistaa maakuntien rooli alueellisen yhtenäisyyden tai hallinnollisen toiminnan

kokonaisuuksina ylipäätään. Jos maakunnat ovat niin monimuotoisia alueita, ettei niiden sisällä

saada, ainakaan palvelurakenteen suhteen, muodostettua yhteisiä intressejä, olisiko ehkä harkittava

muunlaisia alueellisen kehittämisen muotoja tai aktiivisesti pitäydyttävä seututasoisessa kehittämis-

fokuksessa? Puitelain toteuttamiseen liittyvät haasteet kumpuavat ilmeisen pitkälti maakunnan si-
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säisistä vastakkainasetteluista, ja haasteiden taustalla vaikuttaa olevan myös maakuntien sisäinen

alueiden välinen kilpailu.

Taloudellinen tilanne on uudistuksen taustalla ja luo painetta muutoksiin. Talous vaikuttaa kuiten-

kin olevan taustavaikuttajana sellainen, että sen yhteistyötä luova vaikutus loppuu jossakin vaihees-

sa. Taustalla saattavat olla osin asenteet sikäli, että osa kunnista on alun perin ollut valmis kuntalii-

toksiin ja osa ei. Liitoksiin valmiit kunnat ovat ne jo pitkälti toteuttaneet, myös ennen Paras-

hanketta. Itsenäisyysnäkökulman voidaan näin ollen katsoa olevan taloutta vahvempi vaikuttaja.

Kunta, joka ei kuntaliitoksia halua, tuskin niitä haluaa, vaikka taloudellinen tilanne olisi hyvinkin

vaikea. Tällöin päätös voi venyä.

Käsitteellisessä viitekehyksessä viitattiin siihen, että toiminnallinen alue voisi olla myös maakunta.

Haastatteluaineiston perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei vahvaan kuntavetoisuuteen tottunees-

sa toimintaympäristössä olla vielä valmiita lähtemään maakunnallisesti järjestettyyn palvelujärjes-

telmään. Tämä näkyy myös aluekuntamallin olemattomana suosiona kuntapäättäjien keskuudessa.

Lisäksi tapaustarkastelussa olleet maakunnat ovat sisäisesti niin jakautuneita, ettei maakuntaa voi

niiden osalta pitää toiminnallisena alueena. Näin ollen toiminnallisuus seutuistuu vahvasti.

Vaikuttaa myös siltä, että suurempien kokonaisuuksien muodostamisen mahdollisuus spontaanisti

on tapausmaakunnissa rajallinen ja periaatteelliset tausta-asetelmat ovat huomattavassa roolissa.

Seutukuntaperustaisia yhteistoiminta-alueita on muodostunut, mutta niiden rajat ylittävä toiminta on

vaikeampaa. Näin ollen palvelujärjestelmien yhteistoiminta-alueita muodostetaan lähinnä niillä alu-

eilla, joilla toimintaa on jo ennestään73. Tämä kertoo toiminnan ja asenteiden maantieteellisestä

sitoutumisesta ja on todennäköisesti yhteydessä kehittämisajattelun paikallisuuteen. Vaikuttaa siltä,

että paikallistason toimijoiden on hyvin vaikea muuttaa välittömään ympäristöönsä kiinnittynyttä

ajattelua, toisin sanoen laajentaa kehittämisfokusta. Tämän aineiston perusteella voisi tulkita, että

suurempiin kuin seutukunnittaisiin alueisiin siirtymisessä voidaan tarvita valtionhallinnon päätök-

siä. Kasvavissa seutukunnissa on toki huomattava, että niiden laajentuessa ulospäin seutu myös kas-

vaa spontaanisti. Tämä on kuitenkin luonnollisen kehityksen tulosta ja tapahtuu hitaasti, jolloin

asiaan ehditään sopeutua eri tavalla kuin hallinnollisten päätösten kautta tapahtuviin muutoksiin.

Uudistuksen keskiössä näyttävät olevan sopeutumisen ja nopean reagoinnin tarve, asenteet ja erilai-

set määritelmät.

Myös politiikan voidaan katsoa toimivan osin epäloogisesti ja vaikuttavan sitä kautta uudistuksen

73 Samasuuntaiseen havaintoon on päätynyt mm. Suomen kuntaliitto 2007.
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käytäntöihin: Aluevaiheessa mukana olleet maakunnan liitot ulkoistettiin käytännön uudistustoi-

minnasta poliittisin päätöksin. Näin ollen jo aiemmin resursseja vienyt ja tietopohjaa kerännyt taho

käytännössä siirrettiin sivuun. Maakunnan liitolla olisi kuitenkin ollut myös mahdollisuus säilyä

uudistuksessa kokoavana toimijana, mikä olisi ollut resurssien käytön ja yleisen kokonaisnäkemyk-

sen kannalta looginen asetelma. Kun alueen kehittämisen asiantuntijat jäävät ulkopuolelle uudistuk-

sessa, joka vaatii huomattavaa alueellista ja strategista kehittämisnäkemystä, jota kuntakentältä

myös vastausten perusteella puuttuu, vaikuttaa kokonaisuuden kannalta oudolta, että liitot jätettiin

uudistuksen ulkopuolelle. Näin on kuitenkin tapahtunut, mutta toisaalta maakunnat voivat edelleen

itse päättää mitkä tahot uudistuksessa ovat mukana.

Haastatteluissa nousi myös esiin näkemys aluevaiheen malleista ja siitä, miksi peruskuntamallin

valinta tapahtui itsestään selvästi (mallina molemmissa tapausmaakunnissa). Taustalla oli ilmeisesti

tahtotila, joka voidaan liittää olemassa olevaan kuntakäsitykseen. Kunnan määritelmään puolestaan

liittyy tiiviisti kunnan oma palvelutuotanto. Kunta, jolla ei ole omaa palvelutuotantoa, on käytän-

nössä aluekuntamallin yhteydessä esiin noussut niin sanottu lähikunta. Toistaiseksi vaikuttaa siltä,

että kunnat haluavat pitää palvelutuotannon lähellä itseään. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi lähes

täysin ostopalvelujen varassa toimiva esimerkkikunta on kuitenkin saanut asiansa varsin hyvin jär-

jestykseen. Toisaalta asetelma aiheuttaa kitkaa maakunnan tason palvelujärjestelmän toteuttamises-

sa, luomalla näkökulman, joka on ristiriidassa suurempien, tuotantoa itselleen haluavien kuntien

kanssa. Näin ollen se, että osa kunnista haluaa edetä ennakkoluulottomasti ja asioita radikaalisti

muuttamalla ja osa ei, aiheuttaa maakuntatasolla ongelmia suurten kokonaisuuksien muodostami-

sessa. Innovatiiviset ratkaisut ovat mahdollisia, mutta yhteisymmärrys niiden soveltamisesta puut-

tuu.

Hallinnollisesti ja maantieteellisesti jakautuneessa maakunnassa on omat ongelmansa ja taloudelli-

nen tilanne vaikeuttaa niitä entisestään (vaikka taustalla olikin oletus siitä, että heikko talous voisi

toimia yhteistyötä generoivana voimana). Pirkanmaan vastauksissa nousi esiin ajatus siitä, olisiko

yhteistyö ehkä helpompaa, jos maakunnan tai sen sisällä olevan alueen taloudellinen tilanne olisi

heikompi. Etelä-Savon vastausten perusteella näin ei kuitenkaan ole. Heikko talous voi päinvastoin

vaikeuttaa yhteistyön prosesseja, sillä toimijat pitävät kiinni vähästään. Toisaalta, jos Etelä-Savon

luonnonmaantiede olisi erilainen, myös yhteistyö voisi olla helpommin toteutettavissa.

Koko tutkimuksen aineiston läpäisee ajatus hallinnontasojen erilaisista näkemyksistä uudistuksen ja

kehittämisen suhteen yleensä. Mitä alemmalle ja käytännöllisemmälle tasolle hallinnossa mennään,

sitä vaikeammiksi ja monimutkaisemmiksi asiat näyttävät muuttuvan. Kehittämisen onnistumiseksi
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olisi näin ollen ehkä syytä harjoittaa laajempaa vuoropuhelua paitsi hallinnonalojen, myös hallin-

nontasojen välillä. Paras-hankkeen käytännöissä hankaluuksia tuottaa ainakin se, että ennen uudis-

tusta proaktiivisesti muodostetut, alueelle hyvin sopivat ratkaisut eivät välttämättä enää kelpaakaan.

Tällainen tilanne ei voi olla aiheuttamatta turhautuneisuutta tahoille, jotka ovat tietoisesti kehittä-

neet toimintaansa ja mahdollisesti jo löytäneet siihen itselleen sopivan mallin.

Toinen mielenkiintoinen näkökohta puitelakiin liittyvissä malleissa on myös, että vaikka aluevai-

heessa pitikin alun perin valita toteutettava rakenteellinen malli, ei sitä kuitenkaan todellisuudessa

ole vielä pitävästi tehty. Käytännössä vaikuttaa siltä, että aluevaiheessa valittu peruskuntamalli toi-

mii enemmänkin mallina, jonka kautta lähdetään etenemään kohti muita mahdollisia malleja. Lo-

pulliseen malliin näytetään näin ollen ikään kuin ajauduttavan tai päädyttävän erilaisten osaratkaisu-

jen kautta. Näyttää siltä, että molemmissa maakunnissa osa kunnista pyrkii piirimallin ja osa isäntä-

kuntamallin toteuttamiseen, ja näkemyksen taustalla vaikuttaa kunnan koko ja vaikutusvalta.

Ratkaisut näyttävät muodostuvan pitkälti seudullisiksi. Jos ajatellaan tulevaisuuden väestökehitystä

ikääntymisen, väestön vähentymisen ja kaupungistumisen osalta, voisi ajatella, että makrotasolla

tämänhetkiset seudulliset ratkaisut tulevat olemaan ainakin jossain määrin tilapäisiä. Seuraava vaihe

tulee ehkä uudistuksen seuraavassa ”aallossa” tai ehkä vasta seuraavassa palvelurakenteen uudista-

misen hankkeessa, käynnistyy se sitten 10 tai 20 vuoden päästä. Ehkä silloin pyritään jälleen kerran

suurempien kokonaisuuksien muodostamiseen ja voidaan olla valmiita jo laaja-alaisen aluekunta-

mallinkin tyyppisille ratkaisuille.

Molemmissa tapauksissa havaittiin myös samantyyppinen kehittämisdynamiikka. Kehittäminen ja

suunnittelu ovat hyvin vahvasti kontekstisidonnaisia sikäli, että välitön kokemus- ja elinympäristö

vaikuttavat vahvasti kehittämisen painopisteisiin. Tämä huomataan esimerkiksi siinä, että maaseu-

tumaisempien seutujen asukkaiden kokemus on, että keskuskaupungin ja sen välittömän ympäristön

kehittäminen on usein vahvasti keskusseutusidonnaista. Kehittämisessä korostuvat toki myös muut

intressit, joten toimintaympäristö ei toki ole ainut vaikuttaja. Näyttää kuitenkin siltä, että toiminnan

taso vaikuttaa toiminnan tuloksiin huomattavasti. Näin ollen, voidaanko edes ajatella, että kuntien

kautta pystyttäisiin tehokkaasti luomaan suuria ja toimivia palvelurakenteiden kokonaisuuksia?

Tutkimusaineistosta nousi myös esiin kaksi metatason kehittämispoliittista ajatusta. Ensinnäkin

nousee esiin ristiriita kehittämispoliittisten toimenpiteiden ja niiden kohteiden näkemyksistä tavoit-

teenasettelussa ja toimenpiteiden valinnassa. Ylätasolla tehdyt kehittämispoliittiset valinnat eivät

välttämättä näyttäydy alemmilla tasoilla yhtä loogisina, mikä vaikuttaa olevan ainakin osin tulosta
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kehittämisnäkemysten vahvasta kontekstisidonnaisuudesta. Asetelma voidaan nähdä valtakunnan-

ja kuntatason välillä. Valtakunnantasoisessa tarkastelussa koettiin, että toimenpideohjelmat yhden-

mukaistavat seutuja liiaksi ja etteivät pitkälti hyvinvoivilla seuduilla tehdyt toimenpideohjelmat

ainakaan täysin vastaa harvaan asuttujen seutujen ongelmiin (vaikka toimet periaatteessa koetaankin

asiallisina ja tarpeellisina). Maakuntatasolla havaittiin, että maakuntakeskuksen linjaukset hallitse-

vat helposti liikaa, sillä maakunnassa on paljon erilaisia alueita. Kolmantena tasona problematiikas-

sa nousee esiin kuntataso, missä sama asetelma toistuu jälleen. Paitsi valtakunnassa ja maakunnas-

sa, myös yksittäisen kunnan sisällä voi olla erilaisia alueita, etenkin silloin kun kunnan maantieteel-

linen alue on laaja tai muodoltaan pitkänomainen. Kunnan asetelma saattaa jo itsessään vaatia var-

sin luovia ja kuntaa laajemmalle alueelle tarkoitettuja ratkaisuja. Edellisiä tuloksia tukee ainakin

Peter Maskellin (2000, 70) samankaltainen tulos aluepoliittisista toimista: Maskellin mukaan hyvä

aluepolitiikka on määritelty yksityiskohtaisesti kontekstiinsa sopivaksi, ja huomioi näin ollen alueen

erityispiirteet. Paras-hankkeessa vaikeuksia näyttää aiheutuvan yleispiirteisestä tavoitteenasettelus-

ta.

Toisaalta aineistosta havaitaan myös kehittämisen käytäntöjen ristiriita, joka kulminoituu pitkälti

kehittämispoliittisiin muutoksiin ja sen mukanaan tuomiin näkökohtiin. Aineiston perusteella vai-

kuttaa siltä, että kuntatasolla tapahtuva kehittäminen muodostuu vaikeaksi, koska kehittämisen

asenneilmasto on muutoksessa. Kentällä ollaan vielä paljolti tottuneita ylätason määräyksiin, ja niitä

toivotaan osin edelleen. Toisaalta myös painotetaan vahvaa kunnallista itsehallintoa, jonka yhtey-

teen ylätason koordinointi ei sovi. Samalla kun tunnustetaan kehittämisen vaikeus, toivotaan osin

koordinointia, joten asetelma on hieman ristiriitainen. Vaikeuksien nähdään nousevan erityisesti

asenteista, jotka painottavat kuntien itsehallintoa ja palvelutuottajatyyppistä kuntakäsitystä. Edel-

leen haasteena korostuu kuntien välinen vastakkainasettelu ja kilpailu, mikä ehkäisee resurssien

kokoamista ja tehokasta käyttöä. Kilpailuasetelman kehittämisessä auttaisi ainakin maakunta- ja

kuntatason strategisen kehittämisajattelun lisääminen sekä ajattelun kehittäminen kohti kokonais-

valtaisempaa ja yhteisen alueellisen kilpailuasetelman ymmärtävää suuntaa. Myös kuntakäsitteen

muokkaaminen liittyy samaan kokonaisuuteen. Toisaalta olisi myös suunnitteluportaassa mietittävä

sitä, millaiset ohjelmat sopivat millekin alueille, ja ehkä sallittava enemmän poikkeuksia erityisen

vaikeille alueille. Tätä on kunta- ja palvelurakenteen määrittelyissä pyritty tekemäänkin, mutta vai-

kuttaa siltä, että lisämäärittelyn tarvetta kaivataan edelleen. Näkemystä voidaan perustella ainakin

tulevaisuusnäkökulmilla sikäli, että erot alueiden välillä tulevat todennäköisesti entisestään kasva-

maan, mikä tarkoittaa yhä räätälöidympien tavoitteiden ja menetelmien tarvetta.
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Straussin neuvotellun järjestyksen ajatusten mukaan uudistuksia tehtäessä vallitsevat neuvotellut

järjestykset kyseenalaistetaan. Näin ollen voidaan ajatella, että kehittämisperinteen ohella haasteita

uudistukseen aiheuttaa neuvotteluprosessin osallistujien sisäisten ja ulkoisten suhteiden uudelleen-

määrittelyn prosessi rakenteita muutettaessa. Nämä suhteet ovat ainakin kuntamääritelmään, kunti-

en välisiin suhteisiin, kuntien sisäisiin suhteisiin, että maakunnan organisaatioiden välisiin suhtei-

siin liittyviä. Tärkeä osa prosessissa on myös valtasuhteilla, jotka uuden järjestyksen myötä muut-

tuisivat, aina jonkun tahon hyväksi. Vallasta ei olla valmiita luopumaan, joten tilanne jää ilman ul-

kopuolista apua helposti stabiiliin tilaan. Vallitsevien neuvoteltujen järjestysten kyseenalaistaminen,

uudelleenarviointi ja muuttaminen ovat näin ollen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käytännön

prosessin keskiössä. Uuden neuvotellun järjestyksen luominen on hyvin perustava ja toimijoiden

valtasuhteita muuttava prosessi, jota ei hetkessä ratkaista.

Uudistuksen käytännön toimenpiteiden tarkastelussa havaittiin myös, että eri hallinnontasojen väli-

set kehittämisen aikajänteet eivät kohtaa. Kunnallinen kehittämisajattelu kulkee huomattavasti no-

peammissa sykleissä kuin maakuntatason tai varsinkin keskushallinnon toimet. Asetelmasta muo-

dostuu hankala nyt kun kuntatoimijat ovat käytännössä vastuussa laajemmasta kehittämisestä, mutta

ajattelu on edelleen sidoksissa kunnallisiin kehittämissykleihin.

Maakuntien välillä oli eroja myös siinä, miten maakunnallista tarkastelua lähdettiin tekemään. Pir-

kanmaalla toimijoiden oli usein vaikea ajatella maakuntaa kokonaisuutena, joten ideointi lähti liik-

keelle helpommin seutukunnittaisen tarkastelun kautta. Etelä-Savossa puolestaan yllätti maakunnal-

lisen tarkastelun helppous. Vaikka maakunnallista intressiä ei ollut maakunnassa, pitkälti sen jakau-

tumisen vuoksi, juuri olemassa, pystyivät toimijat kuitenkin vaivattomammin pohtimaan maakun-

nallista kokonaisuutta. Tapausten väliset tulkinta- ja ajattelumallien erot johtuvat ehkä ainakin osin

taloudesta sikäli, että heikon talouden maakunnassa yhteinen kuva on kuitenkin lopulta muodostu-

nut vahvemmaksi kuin hyvän talouden maakunnassa. Kaikkien taistellessa samojen haasteiden pa-

rissa, yleiskuva koko maakunnasta vaikuttaa olevan selkeämpi kuin suurten taloudellisten erojen

maakunnassa.

Tuloksista eteenpäin

Koska uudistuksen haasteet kulminoituvat yhteistyöhön, olisi mielenkiintoista tarkastella maakun-

nallisen yhteistyön parantamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Haasteiden ratkaiseminen vaatii

monelta osin hyvin vahvaa asenteellista ja yhteistoiminnan käsitteen muutosta. Ilman täydestä oma-
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ehtoisuudesta luopumista haasteiden ratkaiseminen ei vaikuta todennäköiseltä.

Koska tämä tutkimus tarkasteli uudistuksen toteuttamista keskeneräisenä prosessina, olisi mielen-

kiintoista jatkaa tapausalueiden tutkimista toimijarakenteen ja tulosten tarkasteluna, sitten kun pal-

velurakenneuudistus on saatu vietyä hankkeen aikataulujen mukaisesti loppuun. Tätä kautta saatai-

siin muodostettua kuva siitä, millä tavoin alueet ovat saavuttaneet tavoitteensa ja miten prosessi on

ajassa kehittynyt. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista tarkastella, onko aluevaiheessa ajateltu ase-

telma säilynyt, vai onko suuntaa jouduttu toimeenpanon edetessä muuttamaan ja jos niin miksi, tai

onko prosessi lopulta johtanutkin aivan johonkin muuhun kuin alussa ajateltiin. Tuloksena saatai-

siin ainakin alueellisen kehittämistoiminnan strategisuuden tarkastelu sekä se, millaisena käytännön

tavoitteenasettelu maakunnallisessa kontekstissa esittäytyy ja miten se kuntavetoisesti toteutettuna

toimii.

Haastatteluissa nousi esiin myös ajatus siitä, että puitelain toimeenpanon jälkeinen tilanne saattaa

jopa korostaa alueiden välistä erilaisuutta ja/tai eriarvoisuutta, vaikka lain tavoitteena onkin alueel-

listen palveluiden yhdenmukaistaminen kansalaisten hyväksi. Myös tämän eriarvoisuuden mahdol-

lisen toteutumisen tutkiminen Paras-hankkeen toimeenpanovaiheen jälkeen olisi mielenkiintoista.

Diskursiiviselta kannalta olisi mielenkiintoista tarkastella maakunnallisia prosesseja myös neuvotel-

lun järjestyksen muodostamiseen liittyvien konkreettisten puhuntojen kautta.

Tätä tutkimusta voisi myös loogisesti laajentaa kattamaan samantyyppisen kansainvälisen tarkaste-

lun. Kiinnostavaa voisi olla tarkastella esimerkiksi ylikansallista uudistusten implementointia eu-

rooppalaisen implementointiperinteen kontekstissa tai Pohjoismaiden välillä.

Kansalaisnäkökulma on jäänyt tässä tarkastelussa toissijaiseksi. Mielenkiintoista olisi kuitenkin

hyödyntää myös kansalaisten näkemyksiä ja tarkastella esimerkiksi sitä, miten kansalaiset kokevat

uudistuksen ja oman neuvotteluasemansa siinä ja toisaalta miten heidän näkemyksensä ja tarpeensa

näyttäytyvät käytännön uudistustoiminnassa, jos näyttäytyvät. Käytännössä edellinen asetelma olisi

myös poliittisen toiminnan ja johtajuuden onnistuneisuuden tarkastelua.
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LIITTEET

Liite 1: Teemahaastattelurunko

Maakunnan tila ja palvelurakenneuudistus:

- Millaisena näette maakunnan tilan tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-

telmän suhteen?

- Minkälaisia haasteita näette tällä hetkellä maakunnassa palvelujärjestelmän osalta?

- Miten näihin haasteisiin voitaisiin vastata?

Uudistus ja sen käytännöt

- Millaisena näette maakunnan tilanteen kuntien toteuttaman uudistuksen näkökulmasta? (mi-

ten se on edennyt kuntien vastuulla)

- Miten koette maakunnassa valitut ratkaisumallit uudistuksen suhteen? (peruskuntamalli, pii-

rimalli, aluekuntamalli)

- Voisiko maakunnallisilla toimijoilla olla jokin rooli uudistuksessa? (maakunnan liitto, sai-

raanhoitopiiri)

Puitelain haasteet ja asetelmat

- Miten näette puitelain vaatimukset maakunnan kannalta? (esim. väestöpohjavaatimus)

- Onko puitelain vaatimusten toteuttamisessa noussut esiin joitakin erityisiä haasteita?

- Mistä haasteiden voidaan katsoa johtuvan?

- Olisiko puitelaissa tarvittu laajempaa maakunnallista tai muuta koordinointia?

(Aluehallinto)

- Voisiko läähinhallituksella voinut olla jokin rooli uudistuksessa? Jos kyllä, millainen?

- Miten näette tällä hetkellä läänien ja maakuntien välisen tehtävänjaon?

Tulevaisuus

- Millaisia haasteita maakunnassa on näköpiirissä?

- Onko uudistuksella pystytty vastaamaan niihin? (näyttääkö siltä että pystytään)



Liite 2: Pirkanmaan maakunta (kartta)

Lähde: Länsi-Suomen allianssi (http://www.wfa.fi)

http://www.wfa.fi


Liite 3: Etelä-Savon maakunta ja sairaanhoitopiirit (kartta)

Etelä-Savon sairaan-
hoitopiiri

Itä-Savon sosiaali-
ja terveyspiiri
(Sosteri)

Lähde: Etelä-Savon maakuntaliitto



Liite 4: Pirkanmaan asutusrakenne (kartta)



Liite 5: Etelä-Savon asutusrakenne (kartta)


