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Tutkin pro gradu -työssäni yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien
merkitystä kuntien palvelutuotannon New Public Management (NPM) -hallintoideologiaa
koskevien intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavina tekijöinä.

Tutkimuksessa hallintoideologioita tarkasteltiin näkökulmasta, jossa yhteiskuntaryhmien katsotaan
jatkuvasti pyrkivän luomaan ja ylläpitämään omille intresseilleen edullisia hallintoideologioita.
Työn tutkimusote oli kvantitatiivinen ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin uuden
institutionalismin, realistisen yhteiskuntateorian ja hyvinvointivaltion poliittisen taloustieteen
varaan. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto muodostui Suomen Kuntaliiton KuntaSuomi
2004 -tutkimusohjelman yhteydessä kerätyistä Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksista
vuosilta 1995, 1999 ja 2003, joissa kuntien valtuutetuilta, kunnanhallituksen jäseniltä, lautakuntien
jäseniltä ja johtavilta viranhaltijoilta kysyttiin heidän suhtautumistaan kuntien palvelutuotannon
NPM-kehittämistoimenpiteisiin. Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin ryhmäkeskiarvojen
taulukointia, korrelaatiotarkasteluja ja binäärilogistista regressioanalyysia.

Tutkimuksessa yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit jaettiin
ideologiseen tasoon (poliittinen ideologia ja puolueideologia), yhteiskunnalliseen tasoon
(ammattiasema, koulutustaso, toiminta työmarkkinajärjestöissä, työnantajasektori sekä ikä,
sukupuoli ja kieli) ja kuntien sisäiseen tasoon (asema kunnassa, toimintasektori kunnassa ja koettu
vaikutusvalta kunnan päätöksenteossa). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko
yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit päättäjien asenteiden selittäjinä
tärkeämpiä kuin kilpailevina hypoteeseina tarkastellut päättäjän edustusroolikäsitykset ja
palvelutuotannon arvokäsitykset, kunnan palveluja koskevat arviot, kunnan väestöllis-taloudelliset
olosuhteet sekä kunnan aiempi kehittämispolitiikka. NPM jaettiin tutkimuksessa kolmeen teemaan:
tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen (joka sisälsi tulosyksiköittämisen, tilaaja–tuottaja-
mallin, konsernijohtamisen ja käyttäjämaksut), markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen
(ostopalvelut, yhtiöittäminen, palvelusetelit ja palvelujen käyttäjien valinnanvapaus
palveluntuottajien välillä) sekä laatuun ja osallistumiseen (laatujohtaminen, palvelujen käyttäjille
tarkoitetut palautejärjestelmät, palvelusitoumukset sekä palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksien laajentaminen). Keskeisin tutkimuskysymys oli etsiä vastausta siihen,
selittävätkö yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat
paremmin tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta
koskevia asenteita, joihin yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit liittyvät
voimakkaasti, kuin laatua ja osallistumista koskevia asenteita, joihin ei liity mainittuja konflikteja.

Tutkimuksessa havaittiin, että yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit
olivat päättäjien asenteiden selittäjinä tärkeimpiä erityisesti markkinaehtoisuudessa ja
valinnanvapaudessa, ja että ne olivat tärkeitä myös tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa,
mutta eivät lainkaan tärkeitä laadussa ja osallistumisessa. Tulosjohtamisessa ja
kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa nämä konfliktit
näkyivät päättäjien asenteissa selkeimmin ideologisen tason muuttujien kautta. Keskustaan ja



oikeistoon identifioituvien päättäjien asenteet olivat vasemmistoon identifioituvia päättäjiä
myönteisempiä. Kokoomuksen jäsenet olivat asenteissaan myönteisimpiä ja vasemmistoliiton
jäsenet kielteisimpiä. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa perussuomalaisia,
sosialidemokraatteja ja vihreitä edustavat päättäjät olivat asenteissaan myönteisempiä kuin
vasemmistoliiton päättäjät, mutta kielteisempiä kuin keskustaa, RKP:ta ja kristillisdemokraatteja
edustavat päättäjät, jotka puolestaan olivat asenteissaan kielteisempiä kuin kokoomuksen päättäjät.
Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa tulokset olivat muutoin samanlaisia, mutta nyt
perussuomalaiset ja vihreät olivat asenteissaan jokseenkin yhtä myönteisiä kuin keskustan, RKP:n
ja kristillisdemokraattien päättäjät. Laadussa ja osallistumisessa poliittinen ideologia ei ollut
merkittävä asenteiden selittäjä, ja puolueiden välillä ei ollut muita eroja kuin se, että vihreiden
päättäjillä asenteet olivat selvästi muiden puolueiden päättäjiä myönteisempiä.

Yhteiskunnallisen tason konflikteja kuvaavat muuttujat olivat tulosjohtamisessa ja
kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa selittäjäjoukkona
selitysasteeltaan merkittävä, mutta minkään yksittäisen muuttujan vaikutus ei näkynyt kovin
vahvana. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja elinkeinoelämän järjestöihin kuuluvien päättäjien
asenteet olivat muita päättäjiä myönteisempiä. Pelkän ammattijärjestön jäsenyyden ei havaittu
merkittävästi vaikuttavan päättäjän asenteisiin, mutta kunnallisten ammattijärjestöjen
aktiivijäsenten (puheenjohtaja tai hallituksen jäsen) ja pääluottamusmiesten asenteet olivat selvästi
muita päättäjiä kielteisempiä. Lisäksi korkeasti koulutettujen ja korkeassa ammattiasemassa olevien
ammattijärjestöön kuuluvien päättäjien asenteet olivat myönteisempiä kuin vähemmän
koulutettujen ja matalammassa ammattiasemassa olevien. Päättäjän työnantajasektori näkyi
asenteissa siten, että kunnissa työskentelevät suhtautuivat markkinaehtoisuuteen ja
valinnanvapauteen (mutta eivät tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen) muita päättäjiä
kielteisemmin. Laadussa ja osallistumisessa mitkään yhteiskunnallista asemaa kuvaavat muuttujat
eivät olleet tärkeitä asenteiden selittäjiä. Päättäjän ammattiasema, ikä, sukupuoli tai kieli ei ollut
asenteiden selittäjänä tärkeä missään tutkimuksen kolmesta teemasta. Myöskään kuntien sisäisiä
intressikonflikteja kuvaavat muuttujat eivät olleet tärkeitä asenteiden selittäjiä. Kunnanjohtajien ja
yleishallinnon johtavien viranhaltijoiden havaittiin kuitenkin suhtautuvan tulosjohtamiseen ja
kustannustehokkuuteen muita päättäjiä myönteisemmin.

Muut kuin yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat
eivät olleet tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa tai markkinaehtoisuudessa ja
valinnanvapaudessa tärkeitä asenteiden selittäjiä. Sen sijaan laadussa ja osallistumisessa ne selittivät
asenteiden vaihtelusta suurimman osan. Laadussa ja osallistumisessa päättäjän
edustusroolikäsitykset olivat tärkein asenteita selittävä tekijä siten, että uudistuksia kannattivat
sellaiset päättäjät, jotka identifioituivat vahvasti kuntalaisten edustajiksi. Kunnan palveluja koskevat
arviot tai kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet eivät olleet tärkeitä asenteiden selittäjiä millään
tutkimuksen kolmesta teemasta. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin että suurten kuntien (vähintään
20000 as.) päättäjät suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen pienten ja keskisuurten
kuntien päättäjiä myönteisemmin.

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus sekä markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teemojen
katsottiin tutkimuksessa edustavan julkisen hallinnon, julkisen palvelutuotannon ja kuntien
palvelutuotannon markkinaehtoista kehittämistä. Tutkimuksen keskeisin tulkinta on, että
yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit ovat tärkein kuntien
palvelutuotannon markkinaehtoista kehittämistä koskevien intressiasemien muotoutumiseen
vaikuttava tekijä. Tutkimuksessa ei tarkasteltu sitä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten kuntien
päätöksiin ottaa käyttöön NPM-uudistustoimenpiteitä.

Asiasanat:
new public management, uusi julkisjohtaminen, julkinen hallinto, kunnallishallinto, kuntapalvelut
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA

TOTEUTTAMISTAPA

1.1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

New Public Management (jatkossa NPM) on läntisten teollisuusmaiden julkisen hallinnon

uudistuksiin 1970-luvun lopulta lähtien keskeisimmin vaikuttanut hallintoideologia, ja sen vaikutus

on vahvasti nähtävissä Suomenkin julkisen hallinnon uudistuksissa1. Suomessa julkisten palvelujen

käytännön järjestäminen on suurimmalta osin kuntien vastuulla, minkä vuoksi ei ole yllättävää, että

viime vuosikymmeninä NPM:n periaatteet ovat olleet vahvasti esillä kuntien palvelutuotannon ja

hallinnon kehittämispolitiikassa sekä valtion kuntapalveluihin ja kuntien hallintoon kohdistamassa

oikeudellisessa ja taloudellisessa sääntelyssä. Konkreettisia NPM:n suositusten mukaisia kuntien

palvelutuotannossa käyttöön otettuja uudistuksia ovat muun muassa tulosjohtaminen, tilaaja–

tuottaja-mallit sekä kuntien yksityisiltä palveluntuottajilta ostamien palvelusuoritteiden määrän

kasvu.

NPM-periaatteet ovat tulleet kuntien palvelutuotantoon käytännössä vasta 1990-luvulta lähtien.

NPM kytkeytyy vahvasti länsimaissa 1970-luvulta alkaen tapahtuneeseen ja Suomessa 1980-luvun

loppuun ja 1990-luvun alkuun ajoittuneeseen talous- ja sosiaalipoliittisten ajattelutapojen

uusliberalistiseen murrokseen, mikä tekee hallintoideologiasta ajankohtaisen ja tärkeän

tutkimuskohteen. Aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä huolimatta kuntapäättäjien asenteita

kuntien palvelutuotannon uudistamista kohtaan on tutkittu vain vähän, ja oma tutkimukseni

pyrkiikin osaltaan paikkaamaan tätä aukkoa.

NPM suosittelee julkisten palvelujen yksityistämistä ja markkinatyyppisten mekanismien

rakentamista julkisorganisaatioiden sisään sekä korostaa palvelujen käyttäjien valinnanvapautta

palveluntuottajien välillä. Teoreettiselta taustaltaan NPM on saanut vahvimmin vaikutteita

taloustieteestä sekä tuottavuutta ja yritysmaailman johtamisperiaatteita ihannoivasta

managerialistisesta hallintoteoriasta. Käytännössä NPM:n suositukset ovat yhdenmukaisia

uusliberalistisen talousideologian kanssa. Uusliberalismissa markkinamekanismi nähdään

ylivertaisena yhteiskunnan taloudellisten resurssien allokoinnin välineenä, ja yksilönvapautta

pidetään talousideologiassa keskeisimpänä yhteiskunnallisena arvona. (Ks. luku 2.1.)

1  Hallintoideologiasta käytetään myös suomenkielistä käännöstä uusi julkisjohtaminen. Tässä tutkimuksessa
hallintoideologiaan viitataan kuitenkin alkuperäisellä nimityksellä New Public Management ja sen lyhenteellä NPM.
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Kuten uusliberalismin, niin myös NPM:n syntytausta liittyy vahvasti 1970- ja 80-lukujen

Yhdysvaltain ja Ison-Britannian uuskonservatiivisten hallitusten intresseihin pienentää julkisen

sektorin kokoa ja luoda yrityksille yksityistämisen kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomessa – kuten monessa muussakaan maassa – uusliberalismi ja NPM ei talous- ja

sosiaalipolitiikassa tai julkisen hallinnon kehittämisessä kuitenkaan ole levinnyt

hyvinvointivaltioideologiaa kritisoivan ideologisen aktivismin kautta, vaan se on ennen kaikkea

koettu keinoksi vastata talouden globalisaatiokehityksestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuneisiin

julkisen talouden rahoitusongelmiin. Suomessa erityisesti 1990-luvun ’suuren’ laman aiheuttamat

julkisen talouden leikkauspaineet olivat keskeinen vedenjakaja suhtautumisessa

hyvinvointivaltioideologiaan. (Ks. luku 2.1.)

Koska uusliberalistinen talousideologia ja NPM ovat merkittävä irtiotto pohjoismaisesta

hyvinvointivaltiomallista, niihin liittyy vahvasti erilaisia yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-

poliittisia intressikonflikteja. Näitä konflikteja julkisessa keskustelussa tosin usein vähätellään.

Hyvinvointivaltion palveluista ja tulonsiirroista eniten hyötyvillä, julkiselta sektorilta palkkansa

saavilta ja työllistymismahdollisuuksiltaan eniten julkisesta sektorista riippuvaisilla ihmisillä on

suurin intressi kannattaa hyvinvointijärjestelmiä. Hyvinvointivaltion rahoittamisesta verotuksen

kautta eniten vastuussa olevilla yhteiskuntaryhmillä sekä yksityisten yritysten

liiketoimintamahdollisuuksista ja uusista sijoituskohteista eniten hyötyvillä yhteiskuntaryhmillä on

puolestaan muita yhteiskuntaryhmiä suurempi intressi kannattaa julkisten hyvinvointijärjestelmien

karsimista.

Julkisten hyvinvointivastuiden laajuutta ja markkinoiden sääntelyä koskevat politiikkalinjaukset

kytkeytyvät vahvasti myös julkisen hallinnon kehittämiseen. Markkinaehtoisten julkisen hallinnon

kehittämistoimenpiteiden kautta voidaan säästöjen tavoittelemiseksi käytännössä karsia

hyvinvointietuuksien ja julkisten palvelujen tasoa, heikentää julkisen sektorin työntekijöiden

asemaa, palkkausta ja työehtoja sekä yksityistää julkisia toimintoja. Tämä olisi poliittisesti

vaikeampaa toteuttaa suoraan demokraattisen poliittisen prosessin kautta.

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on muodostaa perusteltu ja empiiriseen evidenssiin

pohjautuva kuva siitä, miten hyvinvointivaltioon liittyvät yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-
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poliittiset intressikonfliktit2 näkyvät kuntien palvelutuotannon NPM-hallintoideologiaa koskevissa

suhtautumistavoissa.

Tutkimuksen aineistoksi on valittu kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille

kohdistetut Suomen Kuntaliiton KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman yhteydessä kerätyt

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimukset vuosilta 1995, 1999 ja 2003. Luottamushenkilö- ja

viranhaltijatutkimusten kohteina olivat kuntien valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien

jäsenet ja johtavat viranhaltijat, joilta muiden kysymysten ohella kysyttiin heidän suhtautumistaan

kuntien palvelutuotannon NPM-kehittämistoimenpiteisiin. Tämän lisäksi tutkimuksessa käytetään

Tilastokeskuksen kuntien toimintaa ja taloutta sekä Suomen väestörakennetta kuvaavia tilastoja. (Ks.

luku 1.4.) Työn tutkimusote on kvantitatiivinen, ja tutkimusmenetelminä käytetään

ryhmäkeskiarvojen taulukointia, korrelaatiotarkasteluja ja binäärilogistista regressioanalyysia.

Työn teoreettinen viitekehys on rakennettu uuden institutionalismin, realistisen yhteiskuntateorian

ja hyvinvointivaltion poliittisen taloustieteen varaan. Uusi institutionalismi perustuu ajatukseen, että

ihmisten käyttäytyminen määräytyy heidän intressiensä sekä yhteiskunnan roolien, normien ja

ideologioiden kautta, joihin he ovat sosiaalistuneet. Realistisen yhteiskuntateorian mukaisesti

tutkimuksessa katsotaan yhteiskuntaideologioiden olevan yhteiskuntaryhmille keinoja edistää omia

intressejään, minkä vuoksi yhteiskunnassa käydään jatkuvasti määrittelykamppailuja siitä kenen

luomat ja kenen etuja palvelevat ideologiat saavuttavat yhteiskunnassa hegemonisen aseman.

Tutkimuksen varsinainen empiirinen analyysi perustuu näkökulmaan, jota voitaisiin luonnehtia

hyvinvointivaltion poliittiseksi taloustieteeksi. Tällöin tutkitaan sitä, miten yhteiskuntaryhmien

erilaisesta asemasta johtuvat niille ominaiset ’objektiiviset’ intressit näkyvät päättäjien kuntien

palvelutuotannon kehittämistä koskevissa asenteissa. (Ks. luku 2.2.)

Tutkimuksen lähtöoletuksena on realistisen yhteiskuntateorian mukaisesti, että talouden, politiikan,

hallinnon ja muun yhteiskunnan toimintaa määräävät ideologiat ja diskurssit vaikuttavat vahvasti

siihen, miten yhteiskunnan ja sen osien toimintaperiaatteita, arvoja, ongelmia ja kehittämistarpeita

koskevat käsitykset jäsentyvät. Hallintoideologiat ovat julkisen hallinnon toimintaa merkittävästi

2 Tutkimuksessa käytetään käsitettä taloudellis-poliittiset intressikonfliktit kuvaamaan yhteiskuntaryhmien toisistaan
eroavia hyvinvointivaltiota, markkinamekanismia ja pääomien julkista omistusta koskevia intressiasemia.  Nämä
konfliktit ovat luonteeltaan ennen kaikkea taloudellisia, mutta talous ja politiikka ovat kaikessa yhteiskunnallisessa
toiminnassa niin vahvasti yhteen kietoutuneita, ettei poliittista prosessia tutkittaessa tai politiikan tuotosten vaikutuksia
arvioitaessa voida rajoittua yksinomaan joko talouden tai politiikan näkökulmaan. Tässä tutkimuksessa käytetäänkin
käsitettä taloudellis-poliittiset intressikonfliktit korostamaan sitä, että taloudellinen valta on poliittinen valtaresurssi ja
että poliittinen valta on vastavuoroisesti taloudellinen valtaresurssi. Tutkimuksessa ei ole myöskään keinotekoisesti
rajoituttu pelkästään materiaalisten valtaresurssien tarkasteluun, vaan on otettu huomioon myös
yhteiskuntaideologioiden merkitys talouden ja politiikan valtaresursseina.
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ohjaavia yhteiskuntaideologioita, minkä vuoksi ne ovat jatkuvasti yhteiskuntaryhmien välisten

hegemoniakamppailujen kohteina.

Vaikka tutkimuksen empiirinen analyysi painottaa vahvasti taloudellisia tekijöitä, niin uuden

institutionalismin ja realistisen yhteiskuntateorian kautta tutkimus on kehystetty laajemmin

uusliberalismiin yhteiskuntaideologiana sekä poliittisen järjestelmän rooliin yhteiskuntaryhmien

välisten yhteiskunnan taloudellisten resurssien jakamista koskevien intressikamppailujen

ideologisena areenana. Näissä kamppailuissa taloutta, politiikkaa, hallintoa ja muuta yhteiskuntaa

koskevat hegemoniset yhteiskuntaideologiat ja diskurssit ovat välineitä, joilla yhteiskuntaryhmät

pyrkivät oikeuttamaan omien intressiensä ajamista ja edistämään niiden toteutumista. (Ks. luku 2.2.)

1.2. Kuntapäättäjien asenteita koskevat aiemmat tutkimukset

Kuntapäättäjien suhtautumista kuntien palvelutuotannon markkinaehtoisiin uudistuksiin ei aiheen

tärkeydestä huolimatta ole tutkittu kovin paljon. Lähimmäksi tämän tutkimuksen

kysymyksenasettelua sijoittuvat Krister Ståhlbergin ja Sari Pikkalan tutkimukset kuntien

kehittämispolitiikasta. Niissä tarkasteltiin erilaisten kunnan palvelutuotannon

kehittämistoimenpiteiden käytön laajuutta, käytön laajuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kuntapäättäjien

asenteita näitä toimenpiteitä kohtaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin muuttujien jakaumien

tarkastelua ja yksittäisistä palvelutuotannon kehittämistoimenpiteitä koskevista vastauksista

muodostettujen summamuuttujien ryhmäkeskiarvotarkasteluja. Tutkimuksissa käytettiin samoja

KuntaSuomi 2004 Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten aineistoja, joita tässäkin

tutkimuksessa käytetään. (Pikkala 2005, 88–89; Ståhlberg 1997, 86.) Tämän vuoksi aiemmat

tutkimukset tarjoavat hedelmällisen vertailukohdan tutkimuksen tuloksia tulkittaessa3.

Uuden tutkimuksen tekemistä jo aiemmin tutkitusta aiheesta, ja vieläpä samalla aineistolla, on

tarpeen erikseen perustella. Uuden tutkimuksen tekeminen kuntapäättäjien NPM-hallintoideologiaa

koskevista asenteista on tarpeen siksi, ettei kuntapäättäjien asenteita ole aiemmin tutkittu

hallintoideologiaan liittyvien yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien

3  Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu päättäjien suhtautumista yksittäisiin palvelutuotannon
kehittämisvaihtoehtoihin, minkä lisäksi näistä kehittämisvaihtoehdoista on muodostettu ryhmiä. Ståhlberg on
tutkimuksessaan jakanut uudistukset talous- ja palvelupainotteisiin toimenpiteisiin (Ståhlberg 1997, 92).  Pikkala on
tutkimuksessaan käyttänyt jäsennystä talouspainotteiset kehittämisvaihtoehdot, asiakaslähtöiset kehittämisvaihtoehdot
ja muut kehittämisvaihtoehdot (Pikkala 2005, 91). Tutkimuksissa käytetyt teoreettiset jäsennykset ovat siinä määrin
yhteensopivia, että käytän myös Pikkalan tutkimustuloksia raportoidessani nimityksiä talous- ja palvelupainotteiset
kehittämistoimet.
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näkökulmasta.  Aineiston valintaa voidaan puolestaan perustella sillä, että Luottamushenkilö- ja

viranhaltijatutkimukset ovat edelleen kattavin kuntapäättäjien NPM-hallintoideologiaa koskevia

asenteita luotaava kyselytutkimussarja.

Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma eroaa tavoitteeltaan, teoreettiselta jäsennykseltään ja

metodologialtaan siinä määrin aiemmista tutkimuksista, että uuden tutkimuksen tekemiselle on

selvä tilaus. Keskeisin ero on tietenkin se, että tässä työssä päättäjien asenteiden tarkastelun

teoreettinen kehys muodostuu yhteiskuntaryhmien välisistä taloudellis-poliittisista

intressikonflikteista. Merkittävä ero on myös se, että tutkimuksessa tarkastellaan yksittäisten

kuntapalvelujen kehittämistoimenpiteiden kannatuksen sijaan kuntapäättäjien suhtautumista NPM-

hallintoideologian eri osa-alueisiin kuntien palvelutuotannossa, jolloin yksittäisiä

uudistustoimenpiteitä tarkastellaan ainoastaan näitä osa-alueita kuvaavien asenteiden

indikaattoreina. Lisäksi tässä tutkimuksessa hyödynnetään laajasti tilastollisia malleja sen

selvittämiseksi, mitkä tekijät ovat päättäjien asenteiden selittäjinä tärkeimpiä, kun aiemmissa

tutkimuksissa tarkasteltiin vain muuttujien jakaumia ja analysoitiin ryhmäkeskiarvoja.

(Tutkimuksen tavoitteista, teoreettisista jäsennyksistä ja muuttujista, ks. luvut 1.1., 1.3., 2.1. ja 3.1.

sekä liite 1.)

Aiemmissa tutkimuksissa havaittiin, että päättäjien suhtautuminen palvelupainotteisiin

uudistustoimenpiteisiin oli myönteisempää kuin suhtautuminen talouspainotteisiin toimenpiteisiin,

vaikkakin suhtautuminen yksittäisiin toimenpiteisiin vaihteli merkittävästi (Pikkala 2005, 91;

Ståhlberg 1997, 91). Päättäjien suhtautumisen moniin NPM-uudistuksiin havaittiin olevan varsin

myönteistä, mutta merkille pantavaa oli, että kaikkein myönteisintä päättäjien suhtautuminen oli

henkilöstöjärjestöjen osallistumiseen (tärkeänä tai erittäin tärkeänä pitävien osuus vuonna 1995:

70 %; vuonna 1999: 68 % ja vuonna 2003: 65 %) ja seudulliseen yhteistyöhön4 (vuonna 1999: 80 %

ja vuonna 2003: 81 %) (Pikkala 2005, 91; Ståhlberg 1997, 92).  Tämä antaa viitteitä siitä, että

kuntapäättäjien asenteet eivät ole muuttunut ainakaan kovin markkinamyönteisiksi.

Aiemmissa tutkimuksissa sovellettu jako talous- ja palvelupainotteisiin uudistuksiin on tämän

tutkimuksen näkökulmasta liian karkea ja työn teoreettiseen jäsennykseen sopimaton. Tässä työssä

sovellettua jäsennystä käyttäen aiempien tutkimusten talouspainotteiset toimenpiteet sisältävät sekä

tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta (tulosyksiköittäminen, tilaaja–tuottaja-malli,

4  Mielestäni näitä uudistustoimenpiteitä ei NPM:a koskevan teoriakirjallisuuden ja läntisissä teollisuusmaissa
toteutettujen julkisen hallinnon reformien nojalla (ks. luvut 2.1. ja 3.1.) kuitenkaan ole lainkaan perusteltua lukea
kuuluvaksi NPM-hallintoideologiaan. Vuoden 1995 osalta seudullista yhteistyötä kuvaavia asenteita koskeva tieto
puuttuu, koska tuolloin kyselyyn ei sisältynyt seudullista yhteistyötä koskevaa kysymystä.
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konsernijohtaminen ja käyttäjämaksut) että markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta (ostopalvelut

yksityisiltä tuottajilta ja kunnan omien toimintojen yhtiöittäminen) koskevia uudistuksia 5 .

Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden kautta tapahtuva kuntien hallinnon kehittäminen

merkitsee vähäisempää irtiottoa perinteisestä hyvinvointivaltioideologiasta kuin markkinaehtoisuus

ja valinnanvapaus, joka edustaa siirtymää kohti markkinaehtoisesti toimivaa kuntien

palvelutuotantoa. Työssä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta tarkastellaan yhtenä

kokonaisuutena, sillä ei voida todellisuudessa lisätä palvelujen käyttäjien valinnanvapautta

palveluntuottajien välillä jos ei samanaikaisesti lisätä yksityisten palveluntuottajien osuutta kunnan

palvelutuotannossa.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta ei myöskään ole perusteltua niputtaa laatujohtamisesta

vaikutteita saaneita (laatujohtamisjärjestelmä, palvelujen käyttäjille suunnatut palautejärjestelmät ja

palvelusitoumukset) ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentamiseen tähtääviä

kehittämistoimenpiteitä yhteen käyttäjän valinnanvapautta lisäävien toimenpiteiden (palvelusetelit)

ja palvelujen käyttäjien palveluntuottajia koskevan valinnanvapauden lisäämisen periaatteen kanssa.

Viimeksi mainitut toimenpiteet ja periaatteet eroavat nimittäin ensiksi mainituista merkittävästi siksi,

että niissä kasvatetaan yksityisen palvelutuotannon osuutta kuntien palvelutuotannossa. Tämän

vuoksi palveluseteleitä ja palvelujen käyttäjien valinnavapauden laajentamista tuleekin tarkastella

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta edistävinä uudistuksina.

Aiemmissa aihetta koskevissa tutkimuksissa etsittiin myös vastauksia siihen, mitkä tekijät selittävät

päättäjien asenteita parhaiten. Päättäjän aseman kunnassa, puoluejäsenyyden, sijainnin vasemmisto–

oikeisto-ulottuvuudella ja kunnan koon havaittiin olevan keskeisimmät päättäjien asenteisiin

vaikuttaneet tekijät (Pikkala 2005, 101–107; Ståhlberg 1997, 93–98).

Kun tutkimuksissa tarkasteltiin päättäjän aseman yhteyttä päättäjän asenteisiin, niin havaittiin, että

kunnanhallituksen jäsenten suhtautuminen kaikkiin uudistuksiin lukuun ottamatta kuntalaisten

osallistumismahdollisuuksien laajentamista oli kaikkein myönteisintä, ja lautakuntien jäsenten

5 On kuitenkin tärkeää huomata, että kunnilla on ollut laajaa ostopalvelutoimintaa jo pitkään (esimerkiksi kunnan
teknisellä sektorilla). Yksityisiltä tuottajilta hankittavien ostopalvelujen kannattaminen ei siis välttämättä tarkoita
voimakasta myönteistä suhtautumista markkinaehtoisten palveluntuotantotapojen osuuden kasvattamiseen. Tämän
tutkimuksen aineistoa (vuosien 1995–2003 koko aineisto, ks. luku 1.4.) tarkastelemalla havaitaan kuitenkin, että
päättäjien asenteet ostopalveluihin vaihtelevat merkittävästi päättäjän puoluekannan mukaan siten, että vasemmisto–
oikeisto-ulottuvuus muodostaa selvän asenteita erottavan jakolinjan. Kokoomuksen jäsenistä 77 %, perussuomalaisten
jäsenistä 64 %, keskustan jäsenistä 63 %, kristillisdemokraattien jäsenistä 63 % ja RKP:n jäsenistä 61 % kokee
ostopalvelut yksityisiltä tuottajilta tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi.  Vasemmistoliiton jäsenillä vastaava osuus on 20 %,
sosialidemokraattien jäsenillä 31 % ja vihreiden jäsenillä 47 %. Tämä antaa viitteitä siitä, että päättäjät kokevat
ostopalvelukysymyksen koskevan nimenomaan kunnan ydintoimintoja tai keskeisiä tukitoimintoja. Sitoutumattomilla
päättäjillä ostopalvelut tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi kokevien osuus on 49 %.
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suhtautuminen kielteisintä. Valtuutettujen ja viranhaltijoiden asenteet olivat myönteisempiä kuin

lautakuntien jäsenten mutta kielteisempiä kuin kunnanhallituksen jäsenten. Viranhaltijoista

kuitenkin kunnanjohtajien havaittiin suhtautuvan talouspainotteisiin kehittämistoimenpiteisiin

(erityisesti konsernijohtamiseen) selvästi toimialojen päälliköitä myönteisemmin.

Suhtautumisessaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentamiseen, lautakuntien jäsenet

olivat sen sijaan kaikkein myönteisimpiä ja johtavat viranhaltijat kielteisimpiä. Valtuutettujen

asenteet sijoittuivat mainittujen ryhmien väliin. (Pikkala 2005, 101; Ståhlberg 1997, 93.)

Päättäjän puoluejäsenyys 6  jakoi päättäjien suhtautumistapoja merkittävästi. Erityisesti

kokoomuslaiset luottamushenkilöt suhtautuivat myönteisesti talouspainotteisiin uudistuksiin.

Vasemmistoliiton, sosialidemokraattien ja vihreiden edustajat suhtautuivat

markkinasuuntautuneisiin ja käyttäjän valinnanvapautta edistäviin toimenpiteisiin (esim.

palvelusetelit) selvästi muiden puolueiden jäseniä kielteisemmin. Osallisuus- ja käyttäjänäkökulman

korostaminen oli tärkeintä vihreitä edustaneille luottamushenkilöille.  (Pikkala 2005, 103; Ståhlberg

1997, 94–95.) Tarkasteltaessa asenteita vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudelle sijoittumisen mukaan

havaittiin, että oikeistolaisina itseään pitävät kokivat tärkeiksi talouspainotteiset

kehittämistoimenpiteet ja että vasemmistoon itsensä identifioiville olivat tärkeitä palvelupainotteiset

kehittämistoimet. (Ståhlberg 1997, 94.)

Päättäjän yhteiskunnallista asemaa koskevista taustamuuttujista päättäjän iän tai sukupuolen ei

havaittu vaikuttavan kovin vahvasti hänen kuntien palvelutuotannon kehittämistä koskeviin

asenteisiinsa7 (Pikkala 2005, 104–105; Ståhlberg 1997, 96). Sen sijaan koulutuksella oli merkitystä,

sillä korkeasti koulutetut päättäjät suhtautuivat myönteisimmin sekä talous- että palvelupainotteisiin

6  Tutkielmassa käytetään puolueisiin viitatessa puolueiden yleiskielisiä pienellä kirjoitettavia nimiä ja puolueiden
virallisia nimilyhenteitä. Taulukoissa ja luetteloissa puolueiden nimilyhenteet kirjoitetaan kuitenkin isoilla kirjaimilla ja
muutoinkin poiketaan lyhenteiden virallisesta kirjoitusasusta esitystavan selkeyden vuoksi. Lisäksi ruotsalaiseen
kansanpuolueeseen viitataan tekstissäkin esitystavan selkeyden vuoksi useasti puolueen nimen sijaan lyhenteellä RKP.
Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien osalta on huomattava että puolueiden nimet ovat tutkimuksen
tarkasteluajanjaksolla muuttuneet. Perussuomalaiset r.p.:n sijaan vuoden 1995 aineistossa on puoluetta edeltänyt
Suomen Maaseudun Puolue r.p., ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p.:n sijaan vuosien 1995 ja 1999 aineistossa on
puoluetta edeltänyt Suomen Kristillinen Liitto r.p. Puolueiden ohjelmalliset profiilit ovat nimenmuutoksesta huolimatta
pysyneet siinä määrin muuttumattomina, että uusia puolueita pidetään vanhojen toiminnan jatkajina ja puolueisiin
viitataan tutkimuksen koko ajanjaksolla nimillä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Vasemmistoliiton,
sosialidemokraattien, perussuomalaisten, keskustan, RKP:n, kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja vihreiden jäsenten
lisäksi tutkimuksen kohteena on ollut puoluepoliittisesti sitoutumattomia kuntapäättäjiä ja muita kuin mainittuja
puolueita edustavia kuntapäättäjiä. Muiden kuin mainittujen puolueiden jäseniä tarkastellaan tässä työssä heidän pienen
lukumääränsä vuoksi yhtenä ryhmänä sitoutumattomien päättäjien kanssa, ja ryhmään viitataan nimityksillä ”muu tai
sitoutumaton” tai ”sitoutumattomat”.

7  Ilmeni kuitenkin, että nuoret kokivat palvelupainotteiset toimenpiteet vanhempia päättäjiä tärkeämmiksi, ja että
miehille talouteen kohdistuneet uudistukset olivat palvelupainotteisia tärkeämpiä, kun naisilla tilanne oli päinvastoin
(Pikkala 2005, 104–105; Ståhlberg 1997, 96).
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uudistuksiin (Pikkala 2005, 104). Ammattiaseman vaikutusta koskevia tuloksia ei ole aiempien

tutkimusten osalta raportoitu, joten ei ole tiedossa, onko ammattiasema kuulunut lainkaan

tutkimusasetelmaan (vaikkakin sitä on tutkimuksen pohjana olevassa kyselyssä kysytty), vai onko

sen havaittu olevan asenteiden selittäjänä merkityksetön. Päättäjän työnantajasektorin ei ole

aiemmissa tutkimuksissa havaittu vaikuttaneen kovin vahvasti hänen asenteisiinsa, mutta

talouspainotteisissa uudistuksissa kuntien henkilöstön ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien

vastaajien asenteet olivat hieman muita vastaajaryhmiä kriittisempiä (Ståhlberg 1997, 105).

Päättäjän tyytyväisyys tai tyytymättömyys kunnan palveluihin näkyi päättäjän asenteissa siten, että

palveluihin tyytyväiset päättäjät suhtautuivat uudistuksiin muita päättäjiä myönteisemmin (Pikkala

2005, 104; Ståhlberg 1997, 95–98). Myös palveluja koskevan panostushalukkuuden on havaittu

olevan yhteydessä uudistustoimenpiteiden kannatukseen. Päättäjät jotka olisivat valmiit

panostamaan kunnan palveluihin nykyistä enemmän, suhtautuivat muita päättäjiä myönteisemmin

palvelupainotteisiin toimenpiteisiin, mutta kielteisemmin talouspainotteisiin toimenpiteisiin.

(Pikkala 2005, 105.)

Aiemmissa tutkimuksissa ei ollut laajasti kunnan väestöllis-taloudellisia olosuhteita kuvaavia

selittäviä muuttujia. Mukana oli ainoastaan kunnan asukasluku (pieni kunta: alle 5500 as.;

keskikokoinen kunta: 5500–19999 as.; suuri kunta: vähintään 20000 as.). Suurten kuntien päättäjien

havaittiin suhtautuvan NPM-kehittämistoimenpiteisiin pienten ja keskisuurten kuntien päättäjiä

myönteisemmin. Näin asia oli erityisesti kunnanhallituksen jäsenillä ja johtavilla viranhaltijoilla.

(Pikkala 2005, 107; Ståhlberg 1997, 93.)

Kuten jo todettua, aiemmissa tutkimuksissa tutkimusmenetelminä käytettiin ainoastaan asenteita

kuvaavien muuttujien jakaumien ja muuttujista luotujen summamuuttujien ryhmäkeskiarvojen

tarkastelua. Tämä tekee vaikeaksi tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä selittäjät lopulta ovat tärkeimpiä.

On myös vaikeaa sanoa, mitkä erot ryhmäkeskiarvoissa ovat käytännössä oleellisia ja mitkä eroista

ovat seurausta tärkeiden selittävien muuttujien puuttumisesta. Tässä tutkimuksessa päättäjien

asenteita analysoidaan myös logististen regressiomallien avulla, jolloin voidaan selvittää

yksittäisten selittäjien painoarvo, kun muiden tekijöiden vaikutus vakioidaan.

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten lisäksi Suomessa on toteutettu myös muita

kuntapäättäjiin kohdistettuja kuntien palvelutuotannon kehittämistä koskevia asenteita kartoittavia

asennetutkimuksia, joiden tuloksia on tässä tarpeen lyhyesti esitellä.
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KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman yhteydessä kartoitettiin vuonna 2003 kyselytutkimuksen

avulla myös kuntien talousjohtajien asenteita kuntapalvelujen NPM-uudistuksia kohtaan.

Kysymysten sanamuodot olivat samat kuin luottamushenkilöille ja viranhaltijoille suunnatuissa

kyselyissä. Talousjohtajille suunnatussa kyselyssä havaittiin, että kuntien talousjohtajien asenteet

eivät eronneet kovin merkittävästi muiden kuntapäättäjien asenteista. Kuntien talousjohtajat

kuitenkin kokivat tämän tutkimuksen kohteena olevista toimenpiteistä erityisesti

konsernijohtamisen muita viranhaltijoita (ja myös kaikkia muita päättäjiä) tärkeämmäksi. Sen sijaan

talousjohtajien suhtautuminen esimerkiksi tulosyksiköittämiseen, tilaaja–tuottaja-malliin ja kunnan

toimintojen yhtiöittämiseen oli jokseenkin yhtä kielteistä kuin kuntien muillakin johtavilla

viranhaltijoilla. (Oulasvirta 2005, 39.)

KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman lisäksi kuntalaisten ja kansalaisten näkemyksiä on kartoitettu

muun muassa Kunnallisalan kehittämissäätiön Kunnallisalan Ilmapuntari -tutkimuksissa (ks.

Kunnallisalan kehittämissäätiö 2011, 9–10) sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton

toteuttamissa Hyvinvointibarometreissa (ks. Eronen ym. 2009, 5). Näissä tutkimuksissa

kysymyksenasettelu erosi merkittävästi tämän tutkimuksen pohjana olleista kyselyistä.

Vuoden 2008 Kunnallisalan Ilmapuntari on uusin sarjan tutkimus, jossa on kartoitettu kuntien

luottamushenkilöiden asenteita kuntapalvelujen kehittämiseen. Kunnallisalan

Ilmapuntari -tutkimuksessa havaittiin, että suhtautuminen kuntapalvelujen yksityistämiseen jakoi

vahvasti valtuutettuja. Noin puolet valtuutetuista (51 %) kannatti kuntapalvelujen

yksityistämistä ”useilta osiltaan”, mutta lähes yhtä usea (47 %) vastusti sitä 8 . Eri puolueita

edustavien valtuutettujen asenteissa oli kuitenkin suuria eroja. Valtaosa kokoomuksen valtuutetuista

(86 %) kannatti yksityistämistä, kun taas suurin osa vasemmistoliiton (91 %) ja

sosialidemokraattien valtuutetuista (75 %) vastusti sitä.  Kun tarkasteltiin valtuutettujen asenteita

käyttäjän valinnanvapauden lisäämiseen9, havaittiin, että noin puolet valtuutetuista (51 %) piti asiaa

myönteisenä, mutta lähes yhtä usea ei (46 %). (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2008b, 28–30.)

8 Tutkimuksen perusteella hieman alle puolet valtuutetuista (45 %) koki, että kunnallisten palvelujen järjestämisen
siirtäminen yksityisten yritysten tai muiden yksityisten tahojen hoidettavaksi lisäisi palvelujen tehokkuutta ja vähentäisi
kustannuksia.  Enemmistö valtuutetuista (51 %) koki kuitenkin, että yksityistäminen ei toisi edellä mainittuja
myönteisiä vaikutuksia. Edelleen, yli puolet valtuutetuista (53 %) ilmoitti, että hänelle on samantekevää kuka kunnan
palvelut järjestää, kunhan ne ovat laadukkaita ja läheltä saatavissa.  Lähes yhtä suuri osa (45 %) oli kuitenkin väittämän
kanssa eri mieltä. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2008b, 29–30.)

9 Väittämän teksti oli ”kuntalaisilla tulisi olla paremmat mahdollisuudet päättää itse haluavatko he ostaa verovaroillaan
yksityisesti vai julkisesti tuotettuja sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja” (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2008b, 30).
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Kun valtuutetuilta kysyttiin sitä, kuinka suuria julkisten ja yksityisten tuottajien osuuksien kuntien

palvelutuotannosta tulisi olla, suurin osa valtuutetuista (73 %) kannatti mallia, jossa kunnat

tuottavat suurimman osan palveluistaan itse. Kuitenkin vain pieni osuus valtuutetuista (5 %) halusi

kunnan tuottavan kaikki palvelunsa itse. Kunnan johtavaa roolia palvelujen tuotannossa kannatti

siis valtaosa (78 %) valtuutetuista10. Kun asenteita tarkasteltiin valtuutettujen puoluekannan mukaan,

havaittiin, että kokoomusta lukuun ottamatta kaikissa puolueissa valtuutettujen enemmistö halusi

kunnan toimivan palvelujen pääasiallisena tai yksinomaisena tuottajana. Kokoomuksessakin kunnan

johtavaa roolia korostavien osuus jäi väin hieman alle enemmistörajan (49 %).  (Kunnallisalan

kehittämissäätiö 2008b, 31.)

Kuntapalvelujen kilpailuttaminen on viime vuosina ollut useimmin kuntien palvelutuotannon

markkinaehtoista kehittämistä koskevan asennetutkimuksen kohteena, minkä vuoksi on tarpeen

luoda lyhyt katsaus näihinkin tutkimuksiin. Toteutettujen kyselyjen tulokset eivät kuitenkaan anna

kovin yhdenmukaista kuvaa päättäjien asenteista.

Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toteuttamat kuntien sosiaalitoimen ja

terveyskeskusten johtoon kohdistetut Sosiaalibarometri-kyselyt tarjoavat tämän tutkimuksen

näkökulmasta arvokasta tietoa kuntapäättäjien kuntien palvelutuotannon kehittämistä koskevista

asenteista. Sosiaalibarometrit antavat hyvin kielteisen kuvan kilpailuttamisen vaikutuksista.

Kilpailuttamisen koettiin olevan byrokratiaa lisäävää näennäistoimintaa, joka johtaa pikemminkin

palvelutarpeiden lisääntymiseen, palvelutuotannon keskittymiseen suurille palveluntuottajille ja

palvelutuotannon kustannusten kasvuun toiminnan kustannustehokkuuden parantumisen sijaan11

(Eronen ym. 2006, 155–157; Eronen ym. 2007, 142–145).

Sen sijaan Kunnallisalan kehittämissäätiön Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset

vaikutukset -tutkimushankkeen yhteydessä toteutettujen kuntien talousjohtajille suunnattujen

kyselyn ja haastattelujen tulosten perusteella suhtautuminen kilpailuttamiseen näyttäisi olevan

10 Tasajakomallia, jossa kunta ja yksityiset tuottavat molemmat noin puolet palveluista, kannatti 14 % valtuutetuista.
Järjestelmää, jossa yksityiset tuottajat tuottaisivat suurimman osan kunnan palveluista, kannatti puolestaan vain 6 %
valtuutetuista. Puhtaalle (ja käytännössä vaikeasti toteutettavalle) markkinamallille, jossa yritykset ja järjestöt tuottavat
kaikki palvelut, ei juuri löytynyt kannattajia (0 %). (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2008b, 31.)

11 Vuoden 2009 sosiaalibarometrissa on tarkasteltu kilpailuttamisen lisäksi päättäjien asenteita myös tilaaja–tuottaja-
malliin (tiltu), joka on tässä tutkimuksessa keskeinen tulosjohtamisuudistus. Päättäjien asenteet tiltua kohtaan olivat
selvästi myönteisempiä kuin kilpailuttamista koskevat asenteet, mutta eivät silti kovin myönteisiä. Hieman yli puolet
(58 %) kyselyyn vastanneista sosiaalilautakuntien puheenjohtajista kannatti tiltua, mutta lähes yhtä usea vastusti sitä
(42 %). Tiltun eduiksi koettiin vastuunjaon selkeytyminen palvelutuotannossa, kustannustietoisuuden lisääntyminen ja
potentiaaliset kustannussäästöt. Tiltun kielteisiksi puoliksi koettiin sen soveltumattomuus pieniin kuntiin, mallin hyötyjä
koskevan evidenssin puute ja se, ettei malli käytännössä useinkaan vaikuta mitenkään kunnan palvelujen järjestämiseen
kilpailevien tuottajien puuttuessa.  (Eronen ym. 2009, 48–49.)



11

melko myönteistä. Yli puolet (67 %) kyselyyn vastanneista talousjohtajista koki kilpailuttamisen

hyväksi säästökeinoksi. Vain noin joka viides (22 %) vastaajista koki kilpailuttamisen heikentävän

kilpailutetun palvelun laatua, mutta toisaalta vain alle puolet vastaajista (43 %) koki

kilpailuttamisen yleisesti parantavan kunnan palvelutasoa (Valkama ym. 2008b, 53–54, 57).

Eri kyselyiden hyvin erilaiset tulokset heijastelevat vahvasti kysymyksenasettelun vaikutusta siihen,

millaisina päättäjien asenteet näyttäytyvät. Vaikkakin kuntien talousjohtajien asenteet näyttävät

kyselyiden tulosten perusteella olevan sosiaalitoimen ja terveystoimen viranhaltijoiden asenteita

myönteisempiä, ja vaikka ero on sinänsä looginen ottaen huomioon talousjohtajien aseman kunnan

taloudesta kokonaisvastuussa olevina toimijoina, niin erot johtunevat suurelta osin myös

kysymyksenasettelusta. Talousjohtajille suunnatussa kyselyssä kysymyksenasettelu oli nimittäin

kehystetty juuri kuntien palvelutuotannon kehittämisen kautta saavutettaviin kustannussäästöihin.

Joka tapauksessa aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että päättäjien asenteiden eroissa

on havaittavissa selviä säännönmukaisuuksia useiden tutkimuksissa tarkasteltujen tärkeiden

taustamuuttujien suhteen. Aiempien tutkimusten antama kuva päättäjien asenteista voidaan tiivistää

siten, että niin ideologisilla, päättäjän yhteiskunnalliseen asemaan ja kuntaa koskevaan asemaan

liittyvillä tekijöillä kuin myös kunnan ominaisuuksilla on yhteyttä julkisen hallinnon

markkinaehtoista kehittämistä koskeviin asenteisiin. Tästä seuraa tarve sellaiselle tutkimukselle,

jossa analysoidaan tarkemmin sitä, miten yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit ilmenevät päättäjien asenteissa. Mainittu tietotarve onkin tämän tutkimuksen

tekemisen tärkein motiivi.

Aiemmissa tutkimuksissa havaittiin, että keskustaan ja oikeistoon identifioituvat sekä keskusta- ja

oikeistopuolueiden jäsenet suhtautuivat talouspainotteisiin uudistuksiin myönteisemmin kuin

vasemmistoon identifioituvat ja vasemmistopuolueiden jäsenet. Päättäjän yhteiskunnallisen aseman

tai kuntaa koskevan aseman yhteys asenteisiin ei sen sijaan tullut kovin vahvasti esille.

Kunnanhallituksen jäsenten havaittiin kuitenkin olleen asenteissaan myönteisimpiä, ja lautakuntien

jäsenten kielteisimpiä. Valtuutettujen ja viranhaltijoiden asenteet olivat myönteisempiä kuin

lautakuntien jäsenten asenteet mutta kielteisempiä kuin kunnanhallituksen jäsenten asenteet.

Viranhaltijoista erityisesti kunnanjohtajat kokivat talouspainotteiset uudistukset tärkeiksi. Sen sijaan

kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdon näkemykset kilpailuttamisen vaikutuksista olivat hyvin

kriittisiä. Kuntien talousjohtajat taas kokivat kilpailuttamisen hyvänä keinona alentaa
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palvelutuotannon kustannuksia, eivätkä he kokeneet palvelujen laadun kilpailuttamisen myötä

heikkenevän.

Aiempien tutkimusten tulokset tarjoavat hedelmällisen vertailukohdan tämän tutkimuksen

tutkimusasetelmaa rakennettaessa ja tutkimuksen tuloksia tulkittaessa. Näiden tutkimusten

kysymyksenasettelut ja teoreettiset jäsennykset erosivat kuitenkin merkittävästi tässä tutkimuksessa

käytetyistä, mikä tulee ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa.

1.3. Tärkeimmät tutkimusongelmat ja tutkimusraportin rakenne

Tutkimuksen keskeisimpänä ja kiinnostavimpana tavoitteena on selvittää, missä määrin NPM:iin

suhtautuvat myönteisesti sellaisiin yhteiskuntaryhmiin kuuluvat päättäjät, joiden intressejä tai

joiden kannattajajoukkojen intressejä hallintoideologian voidaan katsoa vahvimmin edistävän.

Tutkimuksessa näiden intressikonfliktien katsotaan ilmenevän yhteiskuntaideologioiden kautta,

joista keskeisimpiä ovat poliittinen ideologia ja puolueideologia, sekä suoraan päättäjän

yhteiskunnallista asemaa ja kuntaa koskevaa toimintaa kuvaavien muuttujien kautta.

Eräs tämän tutkimuksen tekemisen motiivi on tarkastella kriittisesti Suomessa vallitsevaa julkisen

hallinnon kehittämistä koskevaa konsensushakuista päätöksentekokulttuuria. Suomen julkisen

hallinnon kehittämispolitiikasta on nimittäin usein todettu, että siihen ei ole liittynyt suuria

puolueiden välisiä erimielisyyksiä, vaan että reformeihin suhtautumista on leimannut poliittisen ja

hallinnollisen eliitin konsensus julkisen hallinnon uudistamisen tarpeista, joista taloudellisen

toimintaympäristön asettamat muutospaineet ovat olleet keskeisimpiä (Lähdesmäki 2003, 145–153;

Pollitt & Bouckaert 2004, 239–240). Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa perusteltu kuva siitä,

näkyykö tämänkaltainen ’konsensus’ laajasti kuntapäättäjien asenteissa, vai onko kyse vain

taloudellisen, poliittisen ja hallinnollisen eliitin luomasta hegemonisesta diskurssista, jolla pyritään

peittelemään NPM-hallintoideologian todellisia tarkoitusperiä tiettyjen yhteiskuntaryhmien

partikulaaristen taloudellis-poliittisten intressien edistäjänä.

Tutkimuksessa yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit on jaettu

ideologisiin, yhteiskunnallisiin ja kuntien sisäisiin intressikonflikteihin. Ideologisina

intressikonflikteina tutkimuksessa tarkastellaan päättäjän poliittista ideologiaa (sijainti vasemmisto–

oikeisto-ulottuvuudella) ja puolueideologiaa. Yhteiskunnallisen tason intressikonflikteja edustavat

puolestaan päättäjän yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät muuttujat (ammattiasema, koulutus,
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toiminta työmarkkinajärjestöissä, työnantajasektori sekä ikä, sukupuoli ja kieli). Kuntien sisäisinä

intressikonflikteina tarkastellaan päättäjän asemaa kunnan organisaatiossa (kunnanhallitus,

valtuusto, lautakunta ja johtava viranhaltija), päättäjän toimintasektoria (yleishallinto, sosiaalitoimi,

terveystoimi, sivistys- ja kulttuuritoimi, tekninen toimi ja useita toimintasektoreita) ja päättäjän

kokemaa vaikutusvaltaa kunnassa.

Kuten jo todettua, ideologisen ja yhteiskunnallisen tason konfliktit kytkeytyvät siihen, mitkä ovat

eri yhteiskuntaryhmien hyvinvointivaltiota koskevat ’objektiiviset’ intressit. Hyvinvointivaltion

palveluista ja tulonsiirroista eniten hyötyvillä, julkiselta sektorilta palkkansa saavilla ja

työllistymismahdollisuuksiltaan eniten julkisesta sektorista riippuvaisilla ihmisillä on suurin intressi

kannattaa hyvinvointijärjestelmiä. Hyvinvointivaltion rahoittamisesta verotuksen kautta eniten

vastuussa olevilla sekä yksityisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksista ja uusista

sijoituskohteista eniten hyötyvillä ihmisillä on puolestaan muita yhteiskuntaryhmiä suurempi

intressi kannattaa julkisten hyvinvointijärjestelmien karsimista.

Ideologisen ja yhteiskunnallisen tason konfliktien lisäksi NPM:iin liittyy kuntien sisäisiä

intressikonflikteja. On havaittu, että käytännössä NPM on kunnissa lisännyt viranhaltijoiden valtaa

luottamushenkilöiden kustannuksella, ja että kunnan edustuksellisen luottamushenkilöorganisaation

kohdalla valtaa on keskittynyt kunnanhallitukselle (ks. luku 2.5.). Kuntien sisäisissä

päätöksentekovaltaa koskevissa konflikteissakin on kyse taloudellis-poliittisista intressikonflikteista,

koska kyky vaikuttaa kunnan taloudellisten resurssien allokointiin on merkittävää poliittista

vallankäyttöä. Valta kunnissa on resurssi, jolla voidaan edistää omia ja taustaryhmien intressien

toteutumista. Tällöin keskeistä on tutkia sitä, suhtautuvatko kunnanjohtajat, muut johtavat

viranhaltijat ja kunnanhallituksen jäsenet, joiden valtaa NPM:n on esitetty lisänneen, uudistuksiin

myönteisemmin kuin rivivaltuutetut ja lautakuntien jäsenet, joiden valtaa hallintoideologian on

katsottu heikentäneen.

Toisaalta NPM:a koskevat kuntien sisäiset intressikonfliktit kytkeytyvät tietenkin vahvasti myös jo

mainittuihin yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin. NPM:n on

väitetty parantaneen johtavassa asemassa olevien ’managerien’ asemaa ’lattiatason’ työntekijöiden

kustannuksella.  NPM:n suosittelemat säästötoimet, ulkoistaminen ja yksityistäminen ovat uhka

kunnan organisaation alemmilla hierarkiatasoilla työskentelevien palkkatasolle, työehdoille ja

työsuhteiden jatkuvuudelle, mutta kuntaorganisaation johtoa mainitut toimet eivät yhtä suuressa

määrin koske. Tutkimuksessa etsitään vastausta siihen, onko niin, että kuntien työntekijöistä
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nimenomaan johtavat viranhaltijat suhtautuvat uudistuksiin myönteisemmin kuin

organisaatiohierarkiassa alemmalla tasolla olevat työntekijät.

Tutkimuksessa tarkastellaan kilpailevina hypoteeseina myös edustusroolikäsitysten ja

palvelutuotannon arvokäsitysten sekä kunnan palveluja koskevien arvioiden, kunnan väestöllis-

taloudellisten olosuhteiden ja kunnan aiemman kehittämispolitiikan merkitystä päättäjien

asenteiden selittäjinä. Tutkimuksen tärkeänä pyrkimyksenä on selvittää missä määrin

yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit tulevat ilmi päättäjien asenteissa

keskeisinä julkisen hallinnon markkinaehtoista kehittämistä koskevien erimielisyyksien lähteinä.

Näitä erimielisyyksiä voidaan tutkia parhaiten juuri tarkastelemalla päättäjien asenteita julkisen

hallinnon ja palvelutuotannon kehittämisessä hegemonisessa asemassa olevaa NPM-

hallintoideologiaa kohtaan.

NPM ei kuitenkaan ole hallintoideologiana mitenkään ’monoliittinen’, vaan se sisältää hyvin

erilaisia julkisen hallinnon kehittämistä koskevia suosituksia. NPM:n ydin on vahvasti

talouspainotteinen: hallintoideologia suosittelee tulosjohtamisen käyttöön ottamista julkisessa

hallinnossa ja palvelutuotannossa sekä esittää julkisten toimintojen yksityistämistä ja

markkinatyyppisten mekanismien luomista julkiseen hallintoon ja palvelutuotantoon. Toisaalta

NPM sisältää myös ’pehmeämpien’ palvelujen laadun parantamiseen sekä palvelujen käyttäjien ja

kansalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentamiseen tähtäävien toimenpiteiden käyttöön

ottamista.

Hallintoideologian teoreettisen heterogeenisyyden vuoksi NPM on tässä tutkimuksessa jaettu

kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen nojautuen kolmeen osa-alueeseen, jotka

ovat ”tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus”, ”markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus” sekä ”laatu

ja osallistuminen” 12  (jaottelun perusteista, ks. luvut 2.1. ja 3.1.). Tulosjohtaminen ja

kustannustehokkuus -teema pitää tässä tutkimuksessa sisällään kunnan toimintojen

tulosyksiköittämisen, tilaaja–tuottaja-mallin käyttöön ottamisen, kunnan johtamisen

kuntakonsernina sekä käyttäjämaksujen käytön lisäämisen. Markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teema koostuu ostopalveluista henkilöstöyrityksiltä tai muilta yksityisiltä

12  Kuntien välinen yhteistyö, paikallinen sopiminen palvelussuhteiden ehdoista ja sähköinen asiointi on rajattu
tutkimuksen ulkopuolelle. Kuntien välinen yhteistyö on Suomessa koettu tärkeäksi ennen kaikkea maan hajanaisesta
kuntarakenteesta johtuen, eikä NPM:lla ole kuntien välisen yhteistyön edistäjänä ollut merkittävää roolia.  Paikallinen
sopiminen palvelussuhteiden ehdoista kuuluu puolestaan enemmänkin Suomelle ominaiseen työmarkkinamalliin kuin
NPM:sta omaksutuksi pyrkimykseksi muuttaa radikaalisti virkamiesten asemaa.  Sähköinen asiointi kuuluu kiinteästi
NPM-hallintoideologiaan, mutta se on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, koska se muodostaa oikeastaan oman
uudistusjoukkonsa, eikä se ole helposti sijoitettavissa mihinkään tämän tutkimuksen teemaan.
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yrityksiltä, kunnan toimintojen yhtiöittämisestä, palvelusetelijärjestelmien käyttöön ottamisesta ja

yleisesti päättäjien suhtautumisesta palvelujen käyttäjien valinnanvapauden lisäämiseen

palveluntuottajien välillä. Laatu ja osallistuminen -teemaan kuuluvat laatujohtamisjärjestelmän

käyttöön ottaminen, palvelujen käyttäjille tarkoitetut palautejärjestelmät, palvelusitoumukset sekä

palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentaminen.

Kuten jo todettua, tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on selvittää ilmeneekö väitetty NPM-

hallintoideologiaa koskeva 'konsensus' lainkaan kuntapäättäjien asenteissa, vai onko kyse vain

taloudellisen, poliittisen ja hallinnollisen eliitin luomasta hegemonisesta diskurssista, jolla on

pyritty vaientamaan julkisen hallinnon kehittämistä ohjaavaan NPM-hallintoideologiaan liittyvät

yhteiskuntaryhmien väliset intressikonfliktit ja sen vaikutuksia kohtaan esitetyt kriittiset

puheenvuorot.

Tutkimuksen hypoteesina on, että kuntien palvelutuotantoon, julkisen hallinnon toimintatapoihin,

julkisen sektorin työsuhteisiin ja koko kansantalouteen keskeisimmin vaikuttavassa

markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden teemassa yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-

poliittiset intressikonfliktit tulevat parhaiten esille päättäjien asenteissa. Mikäli tutkimuksen

hypoteesi pätee, keskustaan tai oikeistoon itsensä identifioivien, keskusta- tai oikeistopuolueisiin

kuuluvien, korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ja kuntien päätöksenteon keskeisimmillä

paikoilla olevien päättäjien tulisi suhtautua uudistuksiin myönteisemmin kuin vasemmistolaiseksi

itsensä identifioivien, vasemmistopuolueisiin kuuluvien, matalassa yhteiskunnallisessa asemassa

olevien ja kunnan päätöksenteossa vähemmän vaikutusvaltaisilla paikoilla olevien päättäjien.

Tämän yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavan

muuttujajoukon tulisi olla päättäjien asenteiden selittäjänä tärkeämpi kuin tutkimuksen muiden

muuttujien.

Myös tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa näiden konfliktien pitäisi tulla selvästi esille,

joskaan ei yhtä hyvin kuin merkittävämpää irtiottoa pohjoismaisesta hyvinvointivaltioideologiasta

merkitsevässä markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teemassa. Sen sijaan laadun ja osallistumisen

teemaan ei liity suuria yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja. Tällöin

yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin liittyvien muuttujien ei tulisi

olla selittäjinä yhtä keskeisiä kuin tutkimuksen kahdessa muussa teemassa, mikäli tutkimuksen

ennakkohypoteesien voidaan katsoa pätevän. Muiden kuin yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-

poliittisiin intressikonflikteihin liittyvien muuttujien tulisi myös olla selittäjinä tärkeämpiä kuin

tutkimuksen kahdessa muussa teemassa.
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Tutkimusraportin rakenne on seuraava. Pääluku 1 on tutkimuksen johdantoluku, jossa on kuvattu

tutkimuksen taustaa, tavoitteita ja toteuttamistapaa. Luvussa 1.4. esitetään tutkimuksessa käytettävät

tutkimusmenetelmät ja aineistot, ja pääluvun viimeisessä alaluvussa 1.5. arvioidaan

tutkimustulosten luotettavuutta.

Pääluvussa 2 kuvataan tutkimuksen empiirisessä osuudessa sovellettava teoreettinen viitekehys.

Luvussa 2.1. esitellään NPM:n rooli johtavana julkisen hallinnon ja kuntien palvelutuotannon

kehittämistä ohjaavana hallintoideologiana. Luvussa luodaan katsaus NPM:n synnyn taustalla

oleviin motiiveihin sekä arvioidaan hallintoideologian esittämien palvelutuotannon tehokkuuden ja

asiakaslähtöisyyden parantumista koskevien lupausten uskottavuutta ja näiden lupausten

toteutumisen merkitystä tutkimuksen toteuttamisen kannalta. Luvussa 2.2. esitellään tutkimuksen

teoreettis-metodologiset lähestymistavat, jotka ovat uusi institutionalismi, realistinen

yhteiskuntateoria ja hyvinvointivaltion poliittinen taloustiede. Luvuissa 2.3.–2.6. luodaan

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja aihetta koskeviin aiempiin tutkimuksiin nojautuen

päättäjien intressiasemien muotoutumista koskevia hypoteeseja, joiden pohjalta tutkimuksen

empiirinen analyysi suoritetaan.

Pääluku 3 on tutkimuksen varsinainen empiirinen analyysiluku. Luvussa 3.1. esitellään

tutkimuksessa käytettävät muuttujat ja luodaan yleiskuva päättäjien asenteista. Luvussa 3.2.

tarkastellaan ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja logististen regressiomallien kautta päättäjien asenteita

parhaiten selittäviä tekijöitä.  Luvussa 3.3. kytketään empiirisen analyysin tulokset tutkimuksen

teoreettiseen näkökulmaan ja tehdään tutkimuksen tärkeimmät tulkinnat.

Tutkimuksen pääluku 4 on pohdintaluku, jossa tutkimuksen tuloksia, tulkintoja ja teoreettista

jäsennystä tarkastellaan osana julkisen hallinnon kehittämistä ja sen tutkimista. Luvussa 4.1.

arvioidaan yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien merkitystä

julkisen hallinnon ja palvelutuotannon markkinaehtoisessa kehittämisessä laajemminkin kuin vain

kuntapalveluissa. Tutkimuksen lopuksi luvussa 4.2. pohditaan tutkimuksen tulosten ja tulkintojen

merkitystä julkisen hallinnon ja palvelutuotannon kehittämiselle sekä niiden tutkimiselle.
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1.4. Tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja aineistot

Työn tutkimusote on kvantitatiivinen. Tutkimuksessa kuntapäättäjien NPM-hallintoideologiaa

koskevia asenteita tutkitaan hallintoideologian eri osa-alueiden kannatusta mittaavien muuttujien

avulla (tutkimusongelmasta, teoreettisista jäsennyksistä ja muuttujista, ks. luvut 1.1., 1.3., 2.1. ja 3.1.

sekä liite 1).

Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman yhteydessä

kerätyistä Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksista vuosilta 1995, 1999 ja 2003 (Helander ym.

1999; Pikkala 2003; Pikkala & Ståhlberg 1995). Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten

lisäksi tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen Altika-aluetietokannasta löytyviä kuntien

toimintaa ja taloutta kuvaavia tilastoja (Tilastokeskus 1997) sekä Suomen tilastollista vuosikirjaa

vuodelta 1995 (Tilastokeskus 1995). Mainittuja Tilastokeskuksen tilastoja on käytetty kuntien

väestöllis-taloudellisia olosuhteita kuvaavien muuttujien luomiseksi (ks. liite 1).

Tilastollisina tutkimusmenetelminä tutkielmassa käytetään ryhmäkeskiarvojen taulukointia,

korrelaatiotarkasteluja sekä binäärilogistista regressioanalyysia 13 . Lisäksi työssä on aineiston

esittelemiseksi ja argumentoinnin tueksi esitetty runsaasti muuttujien jakaumia. Kaikki

tutkimuksessa käytettävät tilastolliset tutkimusmenetelmät ovat yhteiskuntatieteissä hyvin yleisesti

käytettyjä, joten niitä ei ole tarpeen laajemmin esitellä. Tutkimuksen tilastolliset analyysit on

toteutettu SAS (9.1.3.) -ohjelmistolla.

KuntaSuomi 2004 oli Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimushanke, jossa

tutkittiin kuntien kehitystä ajanjaksolla 1995–2004. Tutkimusohjelmassa oli mukana 47 kuntaa,

jotka oli valittu edustamaan mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman

rahoituksesta vastasivat siihen osallistuneet kunnat ja Suomen Kuntaliitto. (KuntaSuomi 2004:

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus 2003 [koodikirja], 2.)

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus toteutettiin kirjekyselynä strukturoitua kyselylomaketta

käyttäen. Tutkimusohjelmaan valittiin ensin kunnat satunnaisotannalla erikseen alle 10 000

asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli 10 000 asukkaan kunnista (19 kuntaa), minkä jälkeen valituista

13  Tutkimuksen ryhmäkeskiarvotarkasteluissa testattiin lisäksi ryhmäkeskiarvojen erojen tilastollista merkitsevyyttä
yksisuuntaisen varianssianalyysin ja ei-parametrisen Kruskal–Wallis-testin avulla. Ryhmäkeskiarvot ja logististen
regressiomallien tärkeimmät tulosteet on esitetty tutkimuksen empiirisen analyysin yhteydessä.
Ryhmäkeskiarvotarkastelujen muut tunnusluvut ja tilastollisten testien tulokset on esitetty liitetaulukossa 1 ja logististen
regressiomallien kattavat tulosteet on esitetty liitetaulukoissa 3–11. Luvun 3.1. päättäjien asenteita koskevien alustavien
ryhmäkeskiarvo- ja korrelaatiotarkastelujen kaikki tulokset on kuitenkin esitetty luvun tekstissä ja taulukoissa.
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kunnista tehtiin kokonaistutkimukset. Kuntien valinnassa pyrittiin edustavuuteen molempien

kuntajoukkojen sisällä suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumääräksi

otettiin tapausjoukossa suurempi osuus kuin niiden osuus on Suomen kunnista. (KuntaSuomi 2004:

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus, 1995 [koodikirja], 3–4; KuntaSuomi 2004:

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus 1999 [koodikirja], 3–5; KuntaSuomi 2004:

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus 2003 [koodikirja], 3–4.)14

Tutkimusten otantaa tehdessä käytettiin edustavuuskriteereinä lisäksi muun muassa alueellista

sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta, kuntatalouden tunnuslukuja,

poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa koskevia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat

jätettiin tutkimusten ulkopuolelle maakunnan itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden vuoksi.

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten kuntajoukko ei ollut täysin sama vuosien 1995, 1999

ja 2003 kyselyissä. Tutkimuksiin osallistuneet kunnat käyvät ilmi taulukosta 1.

Taulukko 1. Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksiin osallistuneet kunnat.

1995

Espoo, Haukipudas, Humppila, Hämeenlinna, Iitti, Jaala, Joroinen, Kaarina, Karstula, Kemiö, Kerava, Kiikala,
Kokkola, Kolari, Kotka, Kristiinankaupunki, Kuhmoinen, Lappeenranta, Leppävirta, Lieksa, Liljendal, Lumijoki,
Mikkeli, Multia, Naantali, Noormarkku, Närpiö, Oulainen, Outokumpu, Padasjoki, Pieksämäki, Porvoon
maalaiskunta, Pudasjärvi, Punkaharju, Pyhäntä, Pylkönmäki, Ranua, Rääkkylä, Sonkajärvi, Suolahti, Tyrnävä, Vaasa,
Vahto, Varkaus, Vehkalahti, Vimpeli, Virrat

1999

Anttola, Espoo, Haukipudas, Humppila, Hämeenlinna, Iitti, Jaala, Joroinen, Kaarina, Karstula, Kemiö, Kerava,
Kiikala, Kokkola, Kolari, Kotka, Kristiinankaupunki, Kuhmoinen, Lappeenranta, Leppävirta, Lieksa, Liljendal,
Lumijoki, Mikkeli, Mikkelin maalaiskunta, Multia, Naantali, Noormarkku, Närpiö, Oulainen, Outokumpu, Padasjoki,
Pieksämäki, Porvoo, Pudasjärvi, Punkaharju, Pyhäntä, Pylkönmäki, Ranua, Rääkkylä, Sonkajärvi, Suolahti, Tyrnävä,
Vaasa, Vahto, Varkaus, Vehkalahti, Vimpeli, Virrat

2003

Espoo, Haukipudas, Humppila, Hämeenlinna, Iitti, Jaala, Joroinen, Kaarina, Karstula, Kemiö, Kerava, Kiikala,
Kokkola, Kolari, Kotka, Kristiinankaupunki, Kuhmoinen, Lappeenranta, Leppävirta, Lieksa, Liljendal, Lumijoki,
Mikkeli, Multia, Naantali, Noormarkku, Närpiö, Oulainen, Outokumpu, Padasjoki, Pieksämäki, Porvoo, Pudasjärvi,
Punkaharju, Pyhäntä, Ranua, Rääkkylä, Sonkajärvi, Suolahti, Tyrnävä, Vaasa, Vahto, Varkaus, Hamina, Vimpeli,
Virrat

Vuoden 1995 kysely toteutettiin vuodenvaihteessa 1995–1996 ja vuoden 1999 kysely

vuodenvaihteessa 1999–2000. Vuoden 2003 kysely on toteutettu vuosien 2003–2004 aikana, mutta

14  Tämän luvun tekstissä ja taulukoissa käytetään jatkossa lähteenä tässä viitteessä mainittuja koodikirjoja eikä
lähdeviitteitä ei enää erikseen mainita.
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sen tarkemmasta ajankohdasta ei ole annettu tietoa. Aineistojen keruun ajankohdat, havaintojen ja

muuttujien määrät sekä vastausprosentit käyvät ilmi taulukosta 2.

Taulukko 2. Tutkimuksen toteuttamisajankohdat, havaintojen ja muuttujien määrät sekä
vastausprosentit.

1995 1999 2003

Aineiston keruun
ajankohta

marraskuu 1995–
tammikuu 1996

marraskuu 1999–
helmikuu 2000

2003–2004
(ei tarkempaa tietoa)

Havaintoja 2589 2498 2247

Muuttujia 414 372 359

Vastausprosentti (%) 71,1 66,6 60

Tutkimuksessa käytettävät aineistot ovat poikkileikkausaineistoja, mutta olen yhdistänyt vuosien

1995, 1999 ja 2003 aineistot paneeliaineistoksi. Valitettavasti kaikkien muuttujien osalta

yhdistäminen ei ole ollut mahdollista, koska kysymyksiä ei joko ole kysytty jokaisena

kyselyvuonna tai kysymysten sanamuodot ovat vaihdelleet. Silloin kun yhdistäminen ei ole ollut

mahdollista, analyyseissa on käytetty yksittäisten vuosien aineistoja. Analyysien yhteydessä

mainitaan erikseen, minkä vuosien aineistoihin ne perustuvat.

1.5. Tutkimustulosten luotettavuus

Kvantitatiivisessa tutkimusotteessa huolellisesti tehty käsitteiden operationalisointi on edellytys

sille, että aineistosta tehtävät tulkinnat ovat paikkansapitäviä. Käsitteet operationalisoimalla luodaan

aihetta koskevan teorian ja aiempien tutkimusten perusteella aineistoon liittyviä empiirisiä

mittareita.  Ollakseen luotettava, kyselytutkimuksessa käytettävän mittarin tulee olla sekä

validiteetiltaan että reliabiliteetiltaan hyvä. Tiivistetysti mittarin validiteetissa on kyse siitä, että

mitataan sitä asiaa jota oli tarkoituskin mitata, ja reliabiliteetissa puolestaan tämän mittauksen

tarkkuudesta (Alkula ym. 1994, 74–75; Vehkalahti 2008, 41).

Yhteiskuntatieteissä tutkimustulosten validius riippuu ehkä keskeisimmin siitä, kuinka järkeviä

tutkimuksessa käytettävät mittarit ovat suhteessa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen.

Päättäjien kuntapalvelujen uudistamista koskevien asenteiden mittaaminen on kuitenkin
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tutkimuksen validiteetin näkökulmasta erittäin vaikeaa. NPM-hallintoideologia on käsitteenä hyvin

abstrakti ja vaikeasti mitattava, eikä se välttämättä ole päättäjille kovin tuttu.

Kuntapäättäjien kuntapalvelujen uudistamista koskevia asenteita tutkittaessa keskeisin

ongelmakohta on se, että voidaanko kaikkien päättäjien katsoa tietävän mitä uudistustoimenpiteet

todellisuudessa pitävät sisällään. Etenkään sellaisilla päättäjillä, joilla ei ole työnsä tai

koulutuksensa perusteella omakohtaista kokemusta tutkimuksen kohteena olevista konkreettisista

uudistustoimenpiteistä, ei välttämättä ole kovin hyvää kuvaa niiden todellisesta sisällöstä. Tätä

onkin epäilty aihetta koskevien aiempien tutkimusten kohdalla (Pikkala 2005, 88; Ståhlberg 1997,

92). Tällöin ei ole itsestään selvää, että päättäjät vastaavat juuri siihen kysymykseen jota on kysytty.

Toisaalta monet yksittäiset uudistustoimenpiteet (yht. 13 kpl), joihin tutkimuksen mittaristo

perustuu, ovat tutkimuksen toteuttamisajankohtana olleet käytössä useissa tutkimuksen kohteena

olevissa kunnissa. Joissain kunnissa jopa kaikki toimenpiteet on otettu käyttöön. Tutkimuksen

kohteena olevista uudistustoimenpiteistä oli vuoden 1995 alussa otettu käyttöön ainakin joissain

kunnan toimintayksiköissä 14 %:ssa kunnista 0–4, 65 %:ssa kunnista 5–9 ja 22 %:ssa kunnista 10–

13 (ks. luku 2.6.). Tämän vuoksi on perusteltua olettaa, että päättäjillä on jonkinlaista tietämystä

kehittämistoimien sisällöstä vähintäänkin sitä kautta, että heillä on ollut motiivi ottaa asioista selvää.

Vaikkakaan kuntien hallinnonuudistusten sisältöä koskevassa tiedossa ei ole kyse varsinaisesti

poliittisesta tietämyksestä, niin tutkimuksen validiteetin arvioinnin apuna voidaan käyttää politiikan

tutkimuksessa tehtyjä havaintoja kansalaisten poliittisesta tietämyksestä. On havaittu että miesten

politiikkatietämys on naisia parempaa, aikuisväestön nuorimpien ikäluokkien (18–30) poliittinen

tietämys on vanhempia heikompaa, ja että koulutustaso, korkea ammattiasema, korkea tulotaso ja

kiinnostus politiikkaa kohtaan ovat yhteydessä hyvään politiikkatietämykseen (Elo & Rapeli 2008,

14–26, 52–57; Grönlund 2009, 182–185). Tässä tutkimuksessa päättäjän koulutustasoa ja asemaa

kunnan organisaatiossa voidaan perustellusti pitää NPM-hallinnonuudistuksia koskevaan

tietämykseen keskeisimmin vaikuttavina tekijöinä.

Eräs karkea tapa arvioida päättäjien vastausten epävarmuutta on tarkastella neutraalien ja

puuttuvien vastausten osuutta kaikista vastauksista. Taulukossa 3 on esitetty neutraalien ja

puuttuvien vastausten osuudet tutkimuksessa käytettävien vastemuuttujien kaikista vastauksista

taulukoituna päättäjän koulutustason ja kuntaa koskevan aseman mukaan.
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Taulukko 3. Tutkimuksen vastemuuttujien neutraalien ja puuttuvien vastausten osuus kaikista
havaintoyksiköistä päättäjän koulutustason ja kuntaa koskevan aseman mukaan, %.

Tulosjohtaminen ja
kustannustehokkuus

Markkinaehtoisuus ja
valinnanvapaus  Laatu ja osallistuminen

3 . 3 . 3 .

Koulutus
perusaste 35 21 37 17 27 18
toinen aste 37 12 35 10 28 11
opistoaste 36 11 35 9 27 9
korkeakoulututkinto 31 7 31 6 25 7
muu 29 13 32 11 26 11

Asema kunnassa
valtuusto 35 11 35 9 25 10
hallitus 33 6 34 5 27 5
lautakunta 33 17 30 15 25 16
johtava viranhaltija 34 5 39 4 33 4

Vastemuuttujat on katoanalyysia varten luokiteltu viisiluokkaiseksi (ks. liite 1).

3 = neutraalien vastausten (3) osuus kaikista havainnoista
. = puuttuvien havaintojen osuus kaikista havainnoista
(muut vaihtoehdot 1, 2, 4 ja 5)

Taulukosta havaitaan, että päättäjän koulutus tai asema kunnassa ei kovin vahvasti vaikuta siihen,

kuinka paljon hän on valinnut neutraaleja vastausvaihtoehtoja. Sen sijaan kun tarkastellaan

puuttuvien vastausten osuutta kaikista havaintoyksiköistä, niin selviää, että korkeakoulututkinnon

suorittaneiden kohdalla puuttuvien havaintojen osuus on selvästi pienin ja että yleisestikin osuus

pienenee koulutustason kasvaessa. Tarkasteltaessa puuttuvien vastausten osuutta päättäjän aseman

mukaan, havaitaan että johtavilla viranhaltijoilla ja kunnanhallituksen jäsenillä puuttuvien

vastausten osuus on selvästi pienin, lautakuntien jäsenillä osuus on selvästi suurin, ja valtuutetuilla

osuus on suurempi kuin viranhaltijoilla ja hallituksen jäsenillä, mutta pienempi kuin lautakuntien

jäsenillä.

Erot puuttuvien vastausten osuuksissa indikoivat sitä, että korkeasti koulutetuilla päättäjillä,

johtavilla viranhaltijoilla ja kunnanhallituksen jäsenillä on paras tietämys NPM:n mukaisten

palvelutuotannon kehittämistoimenpiteiden sisällöstä. Vain perusasteen koulutuksen saaneiden sekä

vain lautakuntien jäseninä toimivien päättäjien tietämys on sen sijaan vastaajista selvästi heikointa.

Toisen asteen tai opistoasteen koulutuksen suorittaneiden päättäjien ja valtuutettujen tietämystä voi

pitää ensin mainittua ryhmää huonompana mutta viimeksi mainittua ryhmää parempana.
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Tutkimuksessa käytettävien vastemuuttujien reliabiliteettia voidaan pitää tyydyttävänä.

Reliabiliteettia on arvioitu Cronbachin alfa -testisuureen avulla. Tällöin reliabiliteetiltaan hyvän

summamuuttujan alfa-arvon alarajana pidetään useimmiten arvoa 0,70 (Alkula ym. 1994, 97–99).

Tutkimuksessa ei tähän arvoon aivan päästä, mutta kuitenkin hyvin lähelle mainittua arvoa.

Vastemuuttujien reliabiliteettia voidaan siis pitää vähintäänkin tyydyttävänä. (Ks. luku 3.1. ja liite 1.)

Cronbachin alfa on muutenkin melko kaavamainen tapa arvioida summamuuttujien reliabiliteettia,

ja sitä voidaan keinotekoisesti kasvattaa jättämällä summamuuttujista pois joitakin osioita. Tämä on

kuitenkin kyseenalainen menettely, koska kaikissa tutkimuksissa validiteetti on ensisijainen

muuttujien hyvyyden arvioinnin kriteeri reliabiliteettiin nähden. (Vehkalahti 2008, 120.) Tässä

tutkimuksessa muuttujien osiot onkin valittu työn teoreettiseen jäsennykseen nojautuen, minkä

jälkeen muuttujien riittävä reliabiliteetti on testattu alfa-testisuureen avulla.
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2. KUNTAPALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

YHTEISKUNTARYHMIEN VÄLISTEN

INTRESSIKAMPPAILUJEN KOHTEINA

2.1. NPM johtavana julkisen hallinnon, julkisen palvelutuotannon ja kuntien

palvelutuotannon kehittämistä ohjaavana hallintoideologiana

Monien yhteiskunta- ja hallintotieteellisten käsitteiden tapaan NPM on varsin epämääräinen ja

monitulkintainen. Hallintoideologian keskeisestä sisällöstä ei vallitse yksimielisyyttä, vaan sille on

esitetty lukuisia eri määritelmiä. On jopa kriittisesti väitetty, että NPM pitää sisällään ”lähes kaikkea

mahdollista” (Ferlie ym. 1996, 10).

Ehkä kuuluisimman NPM:n määritelmän on muotoillut hallinnon tutkija Christopher Hood

artikkelissaan ”Public Management for All Seasons?”. Hood katsoo NPM:iin kuuluvaksi keskeisesti

seuraavat tekijät:

n Ammattimaisen johtajuuden korostaminen

n Yksiselitteisten tulosmittarien luominen ja käyttöön ottaminen

n Huomion kiinnittäminen johtamisessa prosessien tarkkailusta tulosten seurantaan

n Hallinnon hajauttaminen monoliittisia organisaatiorakenteita purkamalla ja valtaa

hajauttamalla

n Kilpailun lisääminen julkisella sektorilla

n Yksityisen sektorin johtamismallien hyödyntäminen julkisella sektorilla

n Julkisten menojen käyttäminen entistä kurinalaisemmin (Hood 1991, 4–5.)

Hoodin määritelmä sisältää NPM-hallintoideologian ytimen, mutta sitä voidaan kuitenkin pitää

ainakin osittain vanhentuneena. Määritelmä leimaa NPM:n pelkästään talouspainotteiseksi, eikä

siinä oteta huomioon hallintoideologiaan myöhemmin liitettyjä palvelujen laatua ja

asiakasnäkökulmaa korostavia osa-alueita.

Myöhemmin NPM:iin onkin edellä mainittujen ”hoodilaisten” osa-alueiden lisäksi katsottu

kuuluvan myös palvelujen laadun ja asiakasnäkökulman korostaminen sekä julkishallinnon arvojen

muuttaminen. Kun tässä tutkimuksessa puhun NPM:sta, tarkoitan nimenomaan tätä laajempaa

näkökulmaa. Tällöin NPM:n tärkeimmät osa-alueet ovat:
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n Johtamisen painopistealueiden siirtyminen prosessien tarkkailusta tuotosten tarkkailuun

n Johtamisen muutos kohti tulostavoitteiden mittaamista ja kvantifiointia

n ”Ohuiden” ja autonomisten organisaatioiden suosiminen suurten, monitavoitteisten ja

hierarkkisten ministeriöiden tai laitosten sijaan

n Hierarkkisten suhteiden korvaaminen sopimussuhteilla

n Markkinoiden tai markkinatyyppisten mekanismien entistä laajempi hyödyntäminen

julkisten palvelujen tuotannossa

n Palvelujen laadun ja asiakasorientaation korostaminen

n Julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin välisten raja-aitojen

hämärtyminen ja laajentuminen

n Julkishallinnon arvojen siirtyminen universalismista, tasa-arvosta, turvallisuudesta ja

pysyvyydestä kohti tehokkuutta ja individualismia (Pollitt 2003, 27–28.)

Tämän tutkimuksen teoreettisessa jäsennyksessä tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus sekä

markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teemat edustavat NPM:n perinteisiä talouspainotteisia

hallinnon kehittämisen periaatteita.  Laatu ja osallistuminen -teema puolestaan koostuu uudemmista

NPM:iin liitetyistä palvelujen laatua ja asiakasnäkökulmaa korostavista periaatteista.

NPM eroaa oleellisesti perinteisestä byrokratiaideaalin mukaisesta julkisesta hallinnosta15. Julkisen

sektorin kontekstissa byrokratialle on useimmiten esitetty olevan leimallista legalistinen hallinto,

jossa virkamiesten toimintaa ohjaavat ainoastaan lait ja niitä alemmanasteiset oikeusnormit.

Idealisoidun byrokratiamallin keskeisenä ajatuksena on, että poliittista valtaa käyttävät

yhteiskunnan demokraattisesti valitut poliittiset päättäjät, ja että virkamieskunta vastaa päätösten

käytännön toteuttamisesta. Tällöin tarkasti säänneltyjen menettelytapojen tarkoituksena on taata

kansalaisten yhdenvertaisuus ja oikeusturva lain edessä. (Frederickson & Smith 2003, 102–103;

Salminen 2008, 37–41; Vartola 2004, 18.)

15  Hallinto voidaan yleisluontoisesti määritellä toiminnaksi, jonka pyrkimyksenä on yhteisten tavoitteiden
saavuttaminen. Julkisella hallinnolla puolestaan kuvataan julkisen sektorin organisaatioiden toimintaa, toimivallan
rajoja, johtamista ja asemaa osana kansantaloutta. (Salminen 2008, 11–16.) Tässä tutkimuksessa julkista hallintoa
käytetään laajassa merkityksessä siten, että siihen katsotaan kuuluvan kaikenlainen julkisyhteisöjen itselleen ottamien
tehtävien suunnittelun, toimeenpanon ja käytännön toteutuksen järjestäminen. Käsitteen katsotaan sisältävän kaiken
poliittisen järjestelmän kautta suoraan tai välillisesti päätettyjen julkisyhteisöjen vastuulla olevien tehtävien
järjestämisen.  Julkisella hallinnolla ei tässä työssä viitata pelkästään käytännön hallintotoimintaan eli julkisten
tehtävien organisointia koskeviin menettelytapoihin, vaan laajasti koko julkiseen sektoriin riippumatta siitä, ovatko
julkisen hallinnon organisaatiot oikeudelliselta muodoltaan julkisoikeudellisia vai yksityisoikeudellisia. Vaikka julkisen
hallinnon voi näin määriteltynä katsoa sisältävän myös julkisen palvelutuotannon, tekstissä viitataan selkeyden vuoksi
useasti erikseen myös julkiseen palvelutuotantoon kun halutaan korostaa erityisesti palvelutuotantoa osana julkista
hallintoa.
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Näkökulma pohjautuu vahvasti Max Weberin esittämään ideaalimalliin politiikan ja hallinnon

välisestä työnjaosta, jossa poliittinen päätöksenteko toimii hallinnon päämäärien asettajana ja sen

kontrolloijana, hallinnon vastatessa päätösten tehokkaasta ja neutraalista toimeenpanosta16 (Weber

1978, 956–1002). Samantapaisia ajatuksia on Yhdysvalloissa esittänyt Woodrow Wilson

suositellessaan vahvasti poliittisen päätöksentekovallan ja hallintovallan käytön erottamista

toisistaan (ns. hallinto-politiikka dikotomia) (Wilson 1956, 170–182).

Vaikkakin NPM on keskeisimmin länsimaiden julkisen hallinnon uudistuksiin 1900-luvun lopussa

vaikuttanut hallintoideologia, se ei suinkaan ole ainoa uusi perinteiselle byrokratia-paradigmalle

vaihtoehtoinen julkista hallintoa koskeva ajattelutapa. Eräs keskeinen tällainen suuntaus oli 1960- ja

1970-luvuilla Yhdysvalloissa syntynyt New Public Administration -hallintoideologia (NPA), joka

korostaa julkisen hallinnon palvelulähtöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä painottaa julkisen

sektorin virkamiesten vahvaa johtajuutta ja velvollisuutta edistää demokratiaa, kansan tahdon

toteutumista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta17 (ks. esim. Frederickson 1971, 310–316; Marini

1971, 348–364). NPA-hallintoideologialla on näin ollen yhtymäkohtia erityisesti NPM:n

palvelulähtöisiin palvelutuotannon kehittämisperiaatteisiin, joita tässä tutkimuksessa edustaa laatu

ja osallistuminen -teema. Suomessa ja myös kansainvälisesti julkisen hallinnon kehittämisen

esikuvana on viime vuosikymmeninä kuitenkin toiminut ennen kaikkea NPM.

NPM on käsitteenä myös hyvin lähellä hallintaa (governance). Erityisesti viime vuosina julkisen

hallinnon kehittämisessä onkin usein puhuttu hallinnasta NPM:n sijaan. Kuntapalvelujen

näkökulmasta on oleellista, että kuntien (ja julkisen hallinnon yleensäkin) talouden ja ohjauksen

sanotaan usein perustuvan ns. uuteen hallinta-ajatteluun, jossa kunnan johtaminen tapahtuu kunnan

virasto-organisaation sijaan erilaisissa tapauskohtaisesti rakentuvissa yhteistyö-, kumppanuus- ja

verkostosuhteissa eri yhteistyötahojen kanssa (Haveri 2000, 40; Pekonen 1995, 83–90). Hallinta

voidaan käsitteen laajimmassa käyttötavassa ymmärtää kaikenlaisten itsenäisten, mutta toisistaan

keskinäisriippuvaisten toimintojen koordinointina muodollisista organisaatiorajoista riippumatta

(Jessop 1998, 29; Löffler 2003, 163–166; Rhodes 1997, 15, 46–47, 51–52).

16  Byrokratiaideaalin taustalla ovat keskeisimmin Max Weberin ajatukset yhteiskunnan byrokratisoitumisesta
kapitalismin kehittymiseen liittyvänä tendenssinä. Max Weber kuvaa byrokratisoitumisella yhteiskunnan kehityskulkua,
jossa yhteiskunnallinen ajattelu ja organisoituminen kehittyvät kohti yhä rationaalisempia muotoja. (Weber 1978, 956,
969–969; Weber ym. 1991, 196, 209–244.) Puhuttaessa byrokraattisista organisaatioista on tärkeää ottaa huomioon, että
kyse on ideaalityypistä. Käytännössä julkisessa hallinnossa on ollut ja on edelleen enemmän ja vähemmän
byrokraattisia organisaatioita niiden suorittamien tehtävien luonteesta riippuen.

17  New Public Administration -hallintoideologiaa ei pidä sekoittaa tämän tutkimuksen kohteena olevaan NPM-
hallintoideologiaan.
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Nykyään on tullut suosituksi puhua hallinnasta erityisesti silloin, kun halutaan kuvata eroa

hallinnon (government) ja hallinnan (governance) välillä. Tällöin hallinnolla viitataan itse

hallitsemisesta vastuussa oleviin instituutioihin ja toimijoihin. Hallinnalla sen sijaan kuvataan

hallitsemisen tapoja ja käytäntöjä. Hallinnalle on ominaista prosessinäkökulma politiikkaan ja

hallintoon pelkän tuotosten ja panosten tarkastelun sijaan. (Jessop 1998, 30; Löffler 2003, 164;

Rhodes 1997, 46–47.)  Hallinnan käsitettä ei kuitenkaan tutkimuskirjallisuudessa ole käytetty

kovinkaan täsmällisesti. Esimerkiksi Ison-Britannian kontekstissa sillä on viitattu muun muassa

minimi- eli yövartijavaltioon ja corporate governanceen (Rhodes 1997, 47–48). Tämän tutkimuksen

näkökulmasta keskeistä on, että hallintaa on käytetty myös NPM:n synonyymina (Frederickson &

Smith 2003, 214–221; Rhodes 1997, 48–49).

Vaikkakin hallinta talouden, politiikan ja yhteiskunnan ohjausta koskevana käsitteenä on selvästi

NPM:a laajempi, hallinnan ja NPM:n ero julkisten palvelujen kehittämisessä on käytännössä veteen

piirretty viiva. Tärkein ero NPM:n ja hallinnan välillä on NPM:n painottuminen hallinnon

tehokkuuden tarkastelemiseen ja markkinaehtoisten toimintatapojen suosittelemiseen, kun taas

hallinnassa korostetaan verkostoissa tapahtuvaa toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja

suhtaudutaan myönteisemmin myös hierarkioihin eräänä hallinnan muotona (Frederickson  & Smith

2003, 217–221; Löffler 2003, 164–165). Tässä tutkimuksessa ei jatkossa käytetä hallinnan käsitettä,

vaan puhutaan NPM:sta.

Suomeen NPM-vaikutteet omaksuttiin vuosina 1987–1995, jolloin maassamme toteutettiin laaja

julkisen hallinnon reformiohjelma. Uudistusohjelman myötä valtion keskushallinnossa siirryttiin

tulosjohtamiseen, valtion kuntiin kohdistamaa hallinnollista ja taloudellista ohjausta väljennettiin,

valtion liikelaitosten autonomiaa lisättiin ja liikelaitoksia yhtiöitettiin. (Temmes & Kiviniemi 1997,

18–19, 38.)  Uudistusohjelman perustelut noudattelivat vahvasti NPM:n hyvän hallinnon

suosituksia. Perusteluissa korostettiin julkisten palvelujen järjestämisestä vastuussa olevien

organisaatioiden toiminnallisen ja taloudellisen autonomian lisäämistä (emt, 21, 52). Ajattelutapojen

muutoksen myötä julkisen vallan vastuulla olevien tehtävien hoitamistapoihin alettiin suhtautua

aiempaa joustavammin. Koettiin että julkisten tehtävien suorittaminen voidaan antaa yksityisen

yrityksen tai kolmannen sektorin toimijan hoidettavaksi rahoituksen ja valvonnan kuitenkin

säilyessä julkisella vallalla. (Oulasvirta ym. 2002, 18.)

Kuntapalvelujen näkökulmasta Suomen NPM-reformiohjelmassa keskeistä oli kuntien ohjaus-,

suunnittelu- ja rahoitusjärjestelmien uudistaminen.  Kunnallishallinnon uudistuksista

merkittävimmät olivat 1980-luvun alkuun ajoittunut sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja
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valtionosuutta koskevan lainsäädännön uudistus, vuonna 1989 käynnistynyt vapaakuntakokeilu,

vuoden 1995 uusi kuntalaki sekä kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus, jossa siirryttiin

tehtäväkohtaisesta valtionosuusjärjestelmästä laskennallisiin valtionosuuksiin (Niemelä 2008, 19–

31).

Kunnallishallinnon uudistusten perusteluissakin NPM:n suositukset ovat vahvasti nähtävissä.

Vapaakuntakokeilussa korostettiin kuntien itsehallintoa ja hallinnon hajauttamista, uudessa

kuntalaissa korostettiin kuntien itsehallintoa (sisältäen poliittisten päätöksentekijöiden ohjausvallan

lisäämisen hallintoon nähden sekä kunnan valinnanvapauden päättää itse palvelutuotantonsa

järjestämisvaihtoehdoista), ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena oli lisätä kuntien

toiminnan taloudellisuutta ja vähentää valtion kuntiin kohdistamaa ohjausta (Niemelä 2008, 19–30).

Kansallisten hallinnon kehittämisen tarpeiden ohella myös sitoutuminen Euroopan integraatio- ja

vapaakauppasopimuksiin ovat vaikuttaneet merkittävästi kuntapalvelujen järjestämistä koskevaan

sääntelyyn erityisesti kilpailulainsäädännön kautta (emt, 32–26). 1990-luvun lopulta lähtien

Suomen kuntien tehtäviä ja kuntapalvelujen järjestämistä koskevat uudistukset ovat liittyneet

kuntarakenteeseen18.

Kuntiin kohdistuva ohjaus heijastelee vahvasti kullekin ajalle tyypillisiä talouspoliittisia

ajattelutapoja. 1970-luvun loppuun asti talousajattelussa hegemonisessa asemassa olivat

keynesiläiset talouspoliittiset opit, joiden mukaisesti julkisella vallalla katsottiin olevan merkittävä

tehtävä talouden kokonaiskysynnän sääntelijänä, taloudellisten suhdanteiden tasaajana, erilaisten

markkinaepäonnistumisten korjaajana ja myös laajemmin talouden toiminnan reunaehtojen

asettajana (Pekkarinen & Vartiainen 1995, 52–53; Pierson 1996, 2–3). 1970-luvulta lähtien läntisten

teollisuusmaiden talous- ja sosiaalipolitiikkaa alettiin kuitenkin muuttaa keynesiläisestä

talouspolitiikasta ja hyvinvointivaltioideologiasta 'vapaiden' markkinoiden toimintaa ihannoivan

uusliberalismin suuntaan. Talous- ja yhteiskuntaideologiana uusliberalismin ehkä keskeisin periaate

on markkinafundamentalismi, jossa markkinat nähdään moraalisesti ja käytännöllisesti ylivertaisina

poliittiseen päätöksentekoon nähden, minkä valossa uusliberalismin tärkein kritiikin kohde onkin

18 Keskeisin tällainen uudistusohjelma on Valtioneuvoston vuonna 2005 käynnistämä Kunta- ja palvelurakenneuudistus,
jonka tavoitteena on ollut kunta- ja palvelurakenteen vahvistaminen muun muassa kuntaliitosten ja kuntien välisen
palvelutuotannon yhteistyön kautta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella pyritään vahvistamaan kunta- ja
palvelurakennetta kehittämällä palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistamalla kuntien rahoitus- ja
valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistamalla kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa. Uudistusten julkituotuina tavoitteina
on parantaa kuntien palvelutuotannon tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien
palvelujen ohjauksen kehittämiselle. (HE 155 / 2006 vp.)  Tutkielman kirjoitushetkellä hallituspuolueet ovat kirjanneet
hallitusohjelmaan merkittäviä kuntarakennetta, kuntapalvelujen järjestämistapoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteita koskevia reformeja (Valtioneuvoston kanslia 2011, 56–57, 75–76).
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ymmärrettävästi liian suureksi ’paisunut’ ja tehottomasti toimiva julkinen sektori19. (Harvey 2005,

64–65; Heywood 2003, 54–55; Peet 2003, 8–12.)

Uusliberalismia voidaan pitää globalisaation ja finanssoitumisen ohella viime vuosikymmenten

keskeisimpänä maailmantalouden trendinä. Globalisaatiolla tai globalisoitumisella viitataan

useimmiten niihin ihmisten välisiin vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteisiin, jotka ylittävät

perinteiset kansallisvaltioiden rajat, ja joiden kautta maailmasta on tullut globaali yhteisö (ks. esim.

Albrow 1996, 82–90; Robertson 1992, 8–15). 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten ja 2000-

luvun alun keskeisin yhteiskunnallinen muutostrendi on ollut talouden globalisaatio. Talouden

globalisaatioon liittyy keskeisesti myös pääomanliikkeiden vapauttamisen seurauksena syntynyt ns.

offshore-talous, jota edustavat keskeisimmin veroparatisiit, ja joka tarjoaa riittävän kansainvälisen

sääntelyn puuttuessa yrityksille ja pääomanomistajille mahdollisuuksia verojen välttämiseen sekä

rahoituslaitoksille tilaisuuksia kansallisten sijoitustoimintaa koskevien säännösten kiertämiseen (ks.

esim. Palan 2002, 154–156, 163–164).

Finanssoitumisessa puolestaan on kyse siitä, että yhä uusia talouden ja yhteiskunnan alueita aletaan

tarkastella rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteiden näkökulmasta (Epstein 2005, 3–5; Langley

2004, 540–542). Erityisesti eläkerahastojen kerryttämien pääomien sijoittaminen markkinaehtoisesti

rahoitusmarkkinoille on lisännyt finanssipääoman määrää talouksissa merkittävästi, mikä on

kiihdyttänyt finanssoitumiskehitystä (ks. esim. Langley 2004, 540–546).

Uusliberalismin suosion kasvuun on esitetty monia eri syitä. On ensinnäkin korostettu rakenteellisia

tekijöitä. Tällöin on koettu, että ajattelutapojen muutoksen syynä olisivat olleet läntisissä

teollisuusmaissa 1970-luvulle ajoittunut talouskasvun hidastuminen ja väestön vanhentuminen,

jotka ovat aiheuttaneet julkisen talouden rahoitusongelmia sekä  talouden globalisaatiokehitys, joka

on luonut globaalin kilpailun kautta painetta karsia liian 'avokätisiä' hyvinvointijärjestelmiä (Bonoli

ym. 2000, 3–5, 119–120, 133; Pierson 1996, 3–4). Tämän julkisen talouden toimintaympäristön

muuttumisen on katsottu olleen keskeinen taustatekijä myös ihmisten ajattelutapojen muuttumisessa

hyvinvointivaltiota kohtaan kriittisemmiksi, mikä mahdollisti uuskonservatiivisten hallitusten

valtaannousun Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 1970- ja 80-lukujen vaihteessa (Pierson 1996,

19  Uusliberalistinen talousideologia ammentaa ajattelutapojaan pitkälti 1800-luvun klassisesta liberalismista ja
talousliberalismista. Uusliberalistisen ideologian muotoutumiseen ovat vaikuttaneet keskeisimmin Friedrich A. Hayekin
ajatukset talouteen kohdistuvien interventioiden tehottomuudesta ja uhasta yksilönvapauksille (Hayek 1990, 103–117;
Hayek 2001, 52–58, 227–230), Milton Friedmanin kritiikki toisen maailmansodan jälkeistä keynesiläistä talouden
kokonaiskysyntää sääntelevää ja suhdanteita tasaavaa finanssipolitiikkaa kohtaan ja Friedmanin talousajatteluun
keskeisimmin perustuva monetaristinen rahapolitiikan oppi, jossa rahapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena pidetään
inflaation hillintää taloudessa liikkuvan rahan määrää sääntelemällä (Friedman 2002, 74–84; Friedman & Friedman
1980, 70–71, 253–264, 270–273).
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3). Toinen rakenteellinen selitystapa painottaa pääomanliikkeiden sääntelyn käyneen talouden

globalisaation myötä niin vaikeaksi, että valtiot ovat päätyneet talouksien sääntelyn purkamiseen

(Helleiner 1994, 165–174).

Rakenteellisten tekijöiden ohella on painotettu ideologisten tekijöiden merkitystä uusliberalismin

leviämisessä. On katsottu, että Yhdysvaltain ja Ison-Britannian uuskonservatiivisilla hallituksilla,

niitä lähellä olevilla ajatushautomoilla ja niitä tukevilla suuryrityksillä olisi ollut ensisijainen rooli

keynesiläisten talouspoliittisten ajattelutapojen vaihtumisessa uusliberalistisiin talousoppeihin.

Muualle maailmaan uusliberalismin katsotaan tässä ajattelutavassa levinneen kansainvälisten

talousjärjestöjen, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailmanpankin, OECD:n ja

Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenmailleen antamien talouspoliittisten neuvojen sekä

avunsaajamaihin kohdistaman painostuksen kautta. Euroopan maiden osalta merkittävänä

uusliberalististen ajattelutapojen levittämisen kanavana on mainittava lisäksi Euroopan unioni.

(Gill 1994, 79–80, 82–86;  Gill 1998, 5–26; Harvey 2005, 19–24, 110–114; Peet 2003, 12–13, 200–

212.)

Usein yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on tapana nostaa jokin yksittäinen selitys muita

tärkeämmäksi. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarpeen näin tehdä. On nimittäin selvää, että

yksittäisten valtioiden näkökulmasta päätöksiin ottaa käyttöön uusliberalistisia talousuudistuksia

vaikuttavat niin hegemonisessa asemassa olevat talouspoliittiset ideologiat, poliittisiin päättäjiin

äänestäjien taholta kohdistuvat vaatimukset kuin myös valtioiden tarve sopeuttaa

talousjärjestelmänsä globaalin markkinakilpailun vaatimuksiin. Ei siis ole hedelmällistä kiistellä

siitä, ovatko ideologiset vai taloudelliset tekijät näiden päätösten ensisijaisia syitä. Ihmisten

ajattelutavat ovat seurausta olemassa olevista materiaalisista olosuhteista, joita taloudelliset tekijät

vahvasti määrittävät, ja talouden toiminnan reunaehdot määritellään aina poliittisten päätösten

kautta.

Riippumatta siitä korostetaanko yhteiskuntaideologioiden vai taloudellisten tekijöiden merkitystä

uusliberalismin leviämisen pääasiallisena syynä, uusliberalismilla on talouteen kohdistuvia

todellisia vaikutuksia, jotka valtiot joutuvat päätöksenteossaan ottamaan huomioon. Uusliberalismi

on 1970-luvulta lähtien keskeisimmin ilmentynyt toimina, joilla valtiot ovat poistaneet vapaakaupan

esteitä, avanneet rahoitusmarkkinoitaan ja leikanneet julkisia menojaan. Tämän talouden

globalisaatiokehityksen seurauksena valtiot ovat joutuneet tilanteeseen, jossa ne kokevat ettei niillä

ole ollut vallitsevan uusliberalistisen talousideologian ja globaalin kilpailukyvyn asettamien

vaatimusten puitteissa vaihtoehtoja hyödyke- ja pääomamarkkinoiden avaamiselle kansainväliselle
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kilpailulle ja julkisen sektorin menojen karsimiselle. Uusliberalistisessa ajattelutavassa valtioiden

rooliksi onkin jäänyt ainoastaan toimintansa sopeuttaminen globaalin markkinatalouden

vaatimuksiin.

Tässä tutkimuksessa korostetaan vahvasti ideologisten ja yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden

vuorovaikutuksen merkitystä yhteiskunnallista kehitystä määrittävänä tekijänä. Markkinatalouden

poliittisen sääntelyn mahdollisuuksiin ei tätä taustaa vasten tule globaalin markkinataloudenkaan

oloissa suhtautua liian pessimistisesti. Vaikka yksittäisten valtioiden mahdollisuudet muokata

maailmantaloutta ohjaavia instituutiota ovatkin vähäiset, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei

näihin pelisääntöihin olisi mahdollista vaikuttaa ylikansallisen ja valtioiden välisen yhteistyön

kautta 20. On myös huomattava, että globalisaatiopuhe on julkisen hallinnon kehittämisessä ainakin

osittain pelkkää retorikkaa, jonka pyrkimyksenä on ollut julkisten toimintojen yksityistäminen.

Vaikka talouden globalisaatiokehityksen katsottaisiinkin aiheuttavan rajoitteita julkisten menojen

laajuudelle, mikään ei tietenkään pakota valtioita toteuttamaan säästöjä yksityistämisen kautta.

Ensimmäisenä Suomea koskevana uusliberalistisena talouspoliittisena uudistuksena voidaan pitää

1980-luvulle ajoittunutta pääomanliikkeiden rajoituksista luopumista. Suomessakin

pääomamarkkinoiden vapauttamisen pääasiallisena tavoitteena oli pyrkimys parantaa suomalaisten

yritysten rahoitusmahdollisuuksia, eikä sille juuri koettu olevan vaihtoehtoja kun

kilpailijamaissakin pääoman liikkuvuuden esteitä oli jo poistettu (Kantola 2006, 109–111; Kiander

20  Globalisaatiotutkijoiden näkemykset talouden globalisaation syntysyistä ja vaikutuksista tarjoavat hyvän pohjan
globaalin markkinatalouden sääntelyn mahdollisuuksia koskevalle arvioinnille. Globalisaatiotutkijoiden kesken ei
vallitse yksimielisyyttä siitä, onko talouden globalisaatio valtioihin nähden itsenäinen muutosvoima, johon
kansallisvaltiot ovat joutuneet sopeutumaan uusliberalististen uudistusten avulla, vai onko talouden globalisaatio
pikemminkin seurausta juuri uusliberalistisista talouspoliittisista valinnoista (ks. esim. Hirst ym. 2009, 2–11).
Poliitikkojen, liike-elämän edustajien ja tutkijoiden kesken ei myöskään ole yksimielisyyttä siitä, onko talouden
globalisaatio pääosin hyvä vai huono asia. Globalisaation kannattajat kokevat talouden globalisaation pääsääntöisesti
toivottavana taloudellista hyvinvointia, maailmanrauhaa ja demokratiaa kaikkialla maailmassa lisäävänä ilmiönä.
Globalisaatiokriitikot sen sijaan katsovat talouden globalisaatioon liittyvän vakavia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten
työttömyyden lisääntymistä, tuloerojen kasvua ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kärjistymistä, minkä vuoksi olisi
tarvetta globaalin talouden nykyistä selvästi voimakkaampaan sääntelyyn ja hallintaan (tässä työssä sivuutetaan
globalisaation vaikutukset tärkeisiin ympäristöongelmiin, JL). (Ks. esim. Mullard 2004, 1–10,  92–115; Väyrynen 1998,
40–43.) On tietenkin selvää, että yksittäisten valtioiden näkökulmasta tarve sopeutua globaaliin kilpailuun ehdollistaa
merkittävästi yksittäisten valtioiden talouspoliittisia valintoja. Vaikka yksittäisten valtioiden (etenkin pienten ja
talouksiltaan avoimien) tosiasialliset mahdollisuudet rajoittaa hyödykkeiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta ovat
käytännössä varsin rajalliset, globalisaatiota ei kuitenkaan tule nähdä kansallisvaltioiden kehitystä determinoivana
ulkopuolisena muutosvoimana. Hyödykkeiden ja pääomien liikkeitä olisi toki mahdollista rajoittaa perustamalla
ylikansallisia elimiä ja tekemällä yhteistyötä maailmantalouden merkittävimpien talouksien kesken.  Pitkällä
tähtäyksellä ainoa este talouden globalisaation sääntelylle on sitoutuminen näkemykseen, jossa talouden globalisaation
seurauksia tarkastellaan uusliberalistisen ideologian käsitteistön kautta sekä tästä ideologisesta valinnasta aiheutuva
poliittisen tahdon puute. Vaikka lyhyellä aikavälillä poliittisten päätöksentekijöiden vaihtoehdot voivat olla vähäiset,
pitkällä aikavälillä talousjärjestelmän toiminnan reunaehdot ovat aina seurausta (demokraattisen tai ei-demokraattisen)
poliittisen päätöksenteon kautta luoduista taloudellisista instituutioista. Globalisaation hyötyjä ja haittoja koskevaan
keskusteluun voidaan puolestaan todeta, että talouden globalisaatiolla on kiistatta sekä merkittäviä voittajia että häviäjiä.
Muun väittäminen on puhdasta poliittista retoriikkaa. Talouden globalisaation pääasiallisista muodoista, vapaakaupasta
ja pääomanliikkeiden vapauttamisesta, eri yhteiskuntaryhmille koituvia hyötyjä ja haittoja käsitellään luvussa 2.2.
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2001, 8–12). Suomeen uusliberalististen vaikutteiden on katsottu tulleen pääasiassa kansainvälisten

talousjärjestöjen, kuten Euroopan unionin, OECD:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF)

kautta (Patomäki 2005, 59–60; Patomäki 2007, 12–13). Julkisen hallinnon kehittämisessä nämä

uusliberalistiset opit ovat konkretisoituneet NPM-hallintoideologian muodossa.

1980-luvun lopulta ja erityisesti 1990-luvun alun talouskriisistä lähtien 'vapaiden markkinoiden'

toimintaa ihannoiva ja kriittisesti hyvinvointivaltioon suhtautuva uusliberalismi onkin ollut Suomen

taloudellis-poliittisen eliitin toimintaa keskeisesti ohjaava ideologia (Kantola 2006, 266–281;

Patomäki 2007, 10–12; Ruostetsaari 2003, 304). Uudessa ajattelussa aiemmin tärkeät teemat kuten

alhainen työttömyys ja pienet tuloerot ovat jääneet syrjään, ja kaiken politiikan lähtökohdaksi on

tullut ”kansainvälisen kilpailukyvyn” edistäminen ja markkinatoimijoiden vaatimuksiin

sopeutuminen (Kantola 2006, 267). Huomattavaa on, että Suomessa uusliberalismi ei ole levinnyt

poliittisen aktivismin kautta, eikä kovin moni Suomessa tunnustaudu uusliberalistiksi, vaan

uusliberalistisia uudistuksia on ajettu käytännöllisinä poliittisina päätöksinä, jotka kannattajiensa

mukaan eivät useinkaan ole edes olleet 'ideologisia' (Kantola 2006, 281–286; Patomäki 2007, 10–

13.)  Todellisuudessahan kaikki poliittiset päätökset ovat tietenkin ideologisia.

Suomessa kuten muissakin läntisissä teollisuusmaissa NPM-hallintoideologian mukaiset

uudistukset on koettu ennen kaikkea keinoiksi karsia julkisia menoja (Niskanen & Salminen 1993,

44, 79–99), ja uudistusten pääasiallisena motiivina on ollut se, ettei uudistustoimenpiteille ole

koettu olevan vaihtoehtoja (Jylhäsaari 2009, 175–176; Lähdesmäki 2003, 130–137).  Suomessa

talous- ja sosiaalipolitiikan uusliberalististinen murros ajoittuu 1990-luvun alkuun.

Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta ja idänkaupan romahtamisesta seuranneen taloudellisen

laman aiheuttama julkisen talouden kriisi sekä tarve sopeutua talous- ja rahaliitto EMU:n

jäsenyyskriteereihin johtivat mittavaan julkisten menojen säästöpolitiikkaan. (Julkunen 2001, 13;

Kautto 2001, 1, 41.)

NPM:a voidaan pitää uusliberalistisen talousideologian sovelluksena julkisessa hallinnossa, ja

hallintoideologialla on ensisijaisesti pyritty vastaamaan julkisten palvelujen kehittämisen

taloudellisen ja ideologisen toimintaympäristön muuttumisen aiheuttamiin haasteisiin. Julkisen

hallinnon uusi toimintaympäristö on sellainen, jossa globaali kapitalismi kaventaa julkisen

palvelutuotannon taloudellisia toimintaedellytyksiä ja uusliberalistinen talousideologia tekee

hyvinvointiajattelusta ja hyvinvointipolitiikasta aiempaa epäsuositumpaa.
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Kaikkia NPM:n nimiin luettavia uudistuksia ei kuitenkaan voida yksioikoisesti leimata

uusliberalistisiksi, sillä vaikka Suomessa 1980-luvun lopulta lähtien toteutettuihin julkisen

hallinnon reformeihin on kuulunut julkisesti omistettujen yhtiöiden ja liikelaitosten yksityistämistä,

niin yleisesti ottaen reformien on katsottu noudattaneen enemmän managerialismin mukaisia

hallinnollisia ja budjetointitapojen reformeja kuin laajamittaista julkisten toimintojen

yksityistämistä (Harrinvirta 2000, 123; Lähdesmäki 2003, 163; Temmes & Kiviniemi 1997, 18–22).

NPM kuitenkin suosittelee yksityisen palvelutuotannon osuuden lisäämistä julkisessa

palvelutuotannossa, ja hallintoideologian hyvän johtamisen suosituksetkin perustuvat näkemykseen

markkinamekanismin soveltuvuudesta julkiseen palvelutuotantoon, joten NPM:n talouspainotteisia

uudistuksia voidaan perustellusti pitää uusliberalistisina (ks. tämän luvun loppu).

Kunnille NPM:na konkretisoitunut talous- ja sosiaalipoliittisten ajattelutapojen murros on

mahdollistanut niiden palvelutuotannon uudistamisen markkinaehtoisten periaatteiden mukaisesti.

Kuntalain 2.3 §:n nojalla kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu, mutta se ei velvoita kuntia

tuottamaan kaikkia palvelujaan itse. Kunnat voivat turvautua laajasti myös kunnan ulkopuolisiin

palveluntuottajiin. Kuntalain lähtökohtana on myös, että kunta voi itse valita palvelujensa

tuottamisen organisointitavan (Harjula & Prättälä 2007, 139–143). Palvelujen

järjestämisvaihtoehdot ja palvelutuotannon organisointitavat ovatkin kunnissa nykyisin varsin

moninaiset. Tutkimuksessa omaksuttua NPM-uudistustoimenpiteiden jäsennystä seuraten nämä

uudistukset voidaan jaotella tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus, markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus sekä laatu ja osallistuminen -teemoihin.

Tulosjohtamista on kunnissa sovellettu toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta kuvaavina

tavoitteina kuntien budjetoinnissa ja talouden seurannassa, netto- ja kehysbudjetointina kunnan

toiminnoissa (Oulasvirta 2002, 25–26, 80–82), kunnan toimintoja tulosyksiköittämällä (Meklin &

Martikainen 2003, 19), tilaaja–tuottaja-mallien kautta (Kallio ym. 2006, 19–24) ja kuntien

johtamisena kuntakonserneina (Meklin & Martikainen 2003, 17).  Tulosjohtaminen ilmenee kunnan

johtamisen näkökulmasta ennen kaikkea siten, että kunnanvaltuuston tehtäväksi on alettu nähdä

kunnan palvelutavoitteiden asettaminen ja niiden vaatimien resurssikehysten määrittely

yksityiskohtaisen tuotannontekijäresursseista päättämisen sijaan (Oulasvirta 2002, 25–26, 80–82).

Tällä kunnallisen päätöksentekovallan ja vastuun hajauttamisella on pyritty lisäämään

tulosyksiköiden toiminnan tehokkuutta ja vähentämään byrokratiaa (Meklin & Martikainen 2003,

19).
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Kunnissa keskeinen tulosjohtamisen sovellus ovat olleet myös muun muassa Tampereella, Turussa

ja Jyväskylässä käyttöön otetut tilaaja–tuottaja-mallit, joiden keskeisenä ajatuksena on tilaajan ja

tuottajan tehtävien erottaminen toisistaan sekä perinteisen hierarkkista toimintatapaa edustavan

käsky- ja resurssiohjauksen korvaaminen tilaajan ja tuottajan välisillä sopimuksilla (Kallio ym.

2006, 9, 19–24). Palvelujen tuottamisesta vastuussa olevien yksiköiden yhtiöittäminen on

puolestaan luonut tarvetta konsernijohtamiselle. Uudessa toimintamallissa kunnan johto voi

harjoittaa enää vain omistajaohjausta, jolloin konsernijohtamisen tavoitteena on saada

kuntakonserniin kuuluvat yksiköt toimimaan kunnan kokonaisedun mukaisesti pelkkien omien

intressien ajamisen sijaan (Meklin & Martikainen 2003, 15–19, 67–73).

Myös kuntapalveluista perittävät käyttäjämaksut kuuluvat tämän tutkimuksen jäsennyksessä

tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teemaan. KuntaSuomi 2004 -tutkimuskunnista

käyttäjämaksut olivat käytössä vähintään joissakin kunnan yksiköissä 81 % kunnista vuonna 1995

ja 83 % kunnista vuonna 2003. Laajasti käyttäjämaksut olivat käytössä 13 % tutkimusten kunnista

sekä vuonna 1995 että vuonna 2003 (Pikkala 2005, 110).

Markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevista uudistuksista ostopalvelut yksityisiltä tuottajilta

ovat kunnissa laajasti käytössä. Tilastokeskuksen vuoden 2009 kuntien käyttötaloutta kuvaavien

tilastojen perusteella kuntien suurin yksittäinen ostopalveluerä yksityisiltä tuottajilta (ostopalvelut

muilta tuottajilta kuin valtiolta, kunnilta tai kuntayhtymiltä) olivat sosiaali- ja terveystoimen

asiakaspalvelujen ostot, joiden määrä oli 1,8 mrd. €. Summa oli 9,8 % tehtäväluokan

toimintamenoista.  Kunnan muilla toimialoilla asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä olivat vähäisiä:

opetus- ja kulttuuritoimessa ostot olivat 24,8 milj. € (0,4 %) ja kunnan muissa palveluissa 9,07 milj.

€ (0,2 %). Yleishallinnossa asiakaspalveluja ei luonnollisesti osteta ulkopuolisilta, koska niitä ei

tuotetakaan. (Tilastokeskus 2009a.)

Muissa kuin asiakaspalveluissa julkisten ja yksityisten ostopalvelujen osuus tehtäväluokan

toimintamenoista oli suurin yleishallinnossa (54,4 %), lähes yhtä suuri sosiaali- ja terveystoimessa

(52,5 %), selvästi pienempi muissa palveluissa (36,3 %) ja ylivoimaisesti pienin opetus- ja

kulttuuritoimessa (16,3 %). Valitettavasti tilastotieto ei tältä osin sisällä erikseen yksityisen ja

julkisen palvelutuotannon osuuksia21. (Tilastokeskus 2009a.)

21  Yksityisen palvelutuotannon hyödyntämisen on havaittu vaihtelevan merkittävästi kunnissa siten, että kunnan
asukasluku ja väestönmuutos näyttäisivät olevan voimakkaimmin kuntien ostopalvelutoiminnan laajuuteen vaikuttavat
tekijät. Sosiaalipalveluissa yksityisen tuotannon osuus kasvaa merkittävästi kuntakoon kasvaessa, mutta
terveyspalveluissa ei ole havaittavissa vastaavaa säännönmukaisuutta, ja terveyspalveluissa ostopalvelujen osuus voi
joissain tapauksissa jopa laskea kuntakoon kasvaessa.  Voimakkaan väestönkasvun kunnat hankkivat sosiaalihuollon
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NPM-hallintoideologiassa palvelusetelit on nähty tärkeäksi keinoksi edistää palvelujen käyttäjien

valinnanvapautta palveluntuottajien välillä (Denhardt ym. 2007, 143; Gruening 2001, 2, 7).

Palvelusetelillä tarkoitetaan julkisten palvelujen rahoitusmuotoa, jossa asiakkaalle annetaan

määrätyn suuruinen rahasumma palvelujen hankkimiseen (useimmiten palveluseteli kuitenkin

sisältää palvelujen tyyppiä, määrää ja tuottajia koskevia rajoituksia). Palvelusetelijärjestelmien

edistämisen merkittävimpinä tavoitteina on pidetty asiakkaan oikeuksien ja valinnanvapauden

lisäämistä. Niillä on pyritty myös lisäämään palvelujen kysyntää, tarjontaa, kustannustehokkuutta ja

vaikuttavuutta sekä edistämään pienten palveluntuottajien syntymistä palvelualoille. (Mikkola 2003,

13–15.) Yleisimmin palveluseteleitä on kunnissa käytetty kotipalveluissa, erilaisissa tukipalveluissa

(siivous, kuljetus, ateriapalvelut), asumispalveluissa, omaishoitajien lomituksen järjestämisessä

sekä sotaveteraanien ja vammaisten palveluissa (Volk & Laukkanen 2007, 25).

Ostopalvelujen ja palvelusetelijärjestelmien lisäksi kuntien palvelutuotantoa on uudistettu kunnan

toimintojen yhtiöittämisen kautta. Yhtiöittämistä on useimmiten perusteltu toiminnan tehostumisella

tai toiminnan rahoituksen hankinnan helpottumisella. Yhtiöittäminen saatetaan myös kokea

ulkoistamiseen nähden vaihtoehtoiseksi kunnan toimintojen tehostamiskeinoksi. (Vesterinen 2006,

14.) Toisaalta yhtiöittämistä voidaan toki käyttää, ja usein käytetäänkin, myös välivaiheena

toiminnan yksityistämisessä.

Laatu ja osallistuminen -teeman mukaisia kuntien palvelutuotannon NPM-uudistuksia edustavat

erilaiset palvelujen laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet

(Anttiroiko ym. 2007, 244; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 89). Pyrkimysten taustalla ovat

yritysmaailmasta omaksuttu laatujohtamisfilosofia 22  ja toisaalta kuntademokratian edistämiseen

tähtäävät kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia laajentavat hankkeet. Laatujohtamisen

sovelluksia kunnallishallinnossa ovat olleet erilaiset tuloksellisuusindikaattorit,

avopalveluja ja perusterveydenhuollon palveluja muita kuntia enemmän. Sen sijaan sosiaalihuollon majoituksen
sisältävissä palveluissa ja kotipalveluissa ostopalvelujen osuudella ja kunnan väestönkasvulla ei ole vastaavaa yhteyttä.
Muista kunnan palveluista kuin sosiaali- ja terveyspalveluista tutkimuksessa tarkasteltiin kiinteistöpalveluja ja
rakentamista, joissa kunnan väestöllisten olosuhteiden ei kuitenkaan havaittu vaikuttavan ostopalvelujen osuuteen.
(Hyvärinen & Lith 2008, 127–131.)

22 Laatujohtaminen (engl. Total Quality Management) on japanilais-amerikkalainen johtamisfilosofia, jonka keskeisenä
ajatuksena on, jälkikäteen tapahtuvan laadunvarmistuksen sijaan, organisaation kaikkien toimintojen ja prosessien
integroiminen siten, että pyritään saavuttamaan jatkuvaa hyödykkeiden laadun parantumista. Laatujohtamisfilosofiassa
organisaation tärkeimmäksi tavoitteeksi määritellään asiakastyytyväisyys. (Omachonu & Ross 2004, 3.) Suomalaisissa
yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa tästä johtamisfilosofiasta alettiin keskustella laajemmin 1980-luvulta
lähtien (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 11).
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asiakastyytyväisyysmittaukset, palvelusitoumukset, laatupalkinnot ja esikuvavertailu eli

benchmarking (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 89, 98–102, 121; Niiranen ym. 2005, 22–24).

Kunnallishallinnon palvelujen laatuun ja käyttäjien osallistumiseen tähtäävät toimenpiteet eivät

kuitenkaan ole kiistattomasti paikannettavissa NPM-hallintoideologiaan, vaan ne voidaan nähdä

myös NPM:ta riippumattomiksi pyrkimyksiksi edistää suoraa demokratiaa kunnissa. Suoraa

demokratiaa edistäviä hankkeita kunnissa ovat olleet muun muassa kunnanosahallinto,

lähidemokratiahankkeet, paikallisfoorumit ja viimeisimpänä kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet

sähköisten viestintävälineiden kautta (ns. e-demokratia) (Anttiroiko ym. 2007, 243–244; ks. myös

New Public Administration -ajattelusta, luvun alku).

Suomessa ja muissa länsimaissa toteutettujen julkisen hallinnon reformiohjelmien nojalla voidaan

todeta, että usko NPM:n soveltuvuudesta julkisen sektorin rahoitusongelmien ratkaisijaksi ja

hallinnon asiakaslähtöisyyden lisääjäksi on ollut vahva. NPM:a kannattavat tutkijat argumentoivat,

että ammattimainen johtajuus, tulosvastuu ja tulosten seuranta sekä toimintojen yksityistäminen ja

näennäismarkkinoiden luominen julkiseen hallintoon vähentävät palvelutuotannon kustannuksia ja

byrokraattisuutta sekä lisäävät toiminnan tehokkuutta. Samanaikaisesti palvelujen laadun katsotaan

parantuvan ja asiakaslähtöisyyden lisääntyvän. (Ks. esim. Aucoin 1990, 122–125; Hood 1991, 4–5;

Hood 1998, 100–104; Lane 2000, 211; Pollitt 1990, 48–49; Pollitt 2003, 40–14.) NPM:n suositukset

perustuvat kuitenkin siinä määrin kiistanalaiseen teoreettiseen ainekseen, että hallintoideologian

lupausten toteutumisen arvioinnissa tulee olla kriittinen.

Vahvimmin NPM on saanut vaikutteita managerialistisesta hallintoteoriasta ja taloustieteestä.

Managerialistisen hallintoteorian tärkeimpiä teesejä ovat ajatus yhteiskunnallisen edistyksen

perustumisesta jatkuvaan tuottavuuden parantumiseen sekä näkemys hyvästä johtamisesta ja uusista

johtamistekniikoista pääasiallisina tuottavuuden lisääntymisen lähteinä ja yksityisten yritysten

johtamisoppien (ml. johtajille annettava suuri autonomia ja henkilöstön kannustimien

määrittäminen tuottavuusideaalin mukaiseksi) soveltuvuudesta myös julkisen sektorin

organisaatioihin (Pollitt 1990, 1–3).  NPM:iin kuuluvan tulosjohtamisopin periaatteet on omaksuttu

amerikkalaiselta yrittäjyys- ja johtamistutkija Peter F. Druckerilta, joka on johtamisajattelussaan

korostanut tavoitteenasettelun, tavoitteiden toteutumisen mittaamisen ja johtajien vastuun

merkitystä organisaation tavoitteiden saavuttamisesta23 (Drucker 1954, 12).

23  Druckerin tulosjohtamisoppi on saanut vahvasti vaikutteita tieteellisestä liikkeenjohdosta eli taylorismista ja
klassisesta johtamisteoriasta.  Johtamisopeille oli keskeistä työn suunnittelun ja työn varsinaisen suorittamisen
erottaminen toisistaan, johtaja–alais-suhteiden määrittely tiukan hierarkkisesti, työn tehokkaiden suunnittelutapojen
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Taloustieteestä omaksutuista vaikutteista erityisesti julkisen valinnan teorian merkitys on ollut

NPM:n synnyn kannalta keskeinen. Julkisen valinnan teoria voidaan määritellä markkinoiden

ulkopuolella tapahtuvan päätöksenteon tutkimukseksi taloustieteen menetelmiä käyttäen. Julkisen

valinnan teoriassa poliittiset toimijat oletetaan kansantaloustieteen tapaan egoistisiksi,

rationaalisiksi ja omaa hyötyään maksimoiviksi yksilöiksi. Julkinen valinta on tutkinut mm.

valtioteoriaa, äänestyssääntöjä, äänestäjien käyttäytymistä, puoluepolitiikkaa ja byrokraattisten

organisaatioiden toimintaa. Julkisen valinnan teorialle tutkimusohjelmana on keskeistä

metodologinen individualismi, oletus rationaalisesti käyttäytyvistä toimijoista ja näkemys

politiikasta vaihdantana. (Buchanan 2003, 1; Mueller 2003, 1.)

Julkisen valinnan teorian tutkimuskohteista erityisesti byrokraattisten organisaatioiden tutkimus on

ollut keskeistä NPM-hallintoideologian muotoutumisen kannalta. Julkisen valinnan

byrokratiatutkimuksissa virkamiehiä tarkastellaan omaa intressiään ajavina toimijoina sen sijaan,

että heidän katsottaisiin tavoittelevan yleistä tai yhteistä hyvää (Downs 1967, 77–78; Niskanen

1971, 38).  William A. Niskanen on julkisen valinnan byrokratiatutkijoista ehkä merkittävin, koska

hän esitti kuuluisat teesinsä siitä, että virkamiehet pyrkivät ajamaan omaan etuaan ensisijaisesti

kasvattamalla virastojensa vuosibudjetteja, ja että he kykenevät saavuttamaan ylisuuren

budjettirahoituksen, koska tietävät oman organisaationsa tuotantofunktion ulkopuolisia rahoittajiaan

paremmin (Niskanen 1971, 24, 38–42). NPM:n pyrkimys valvoa byrokraattisten organisaatioiden

toimintaa entistä tehokkaammin ja luoda markkinaehtoisia ohjauskeinoja on ymmärrettävissä tätä

taustaa vasten. Valvonnan ja markkinaehtoisuuden katsotaan johtavan julkisen hallinnon tiiviimpään

poliittiseen ohjaukseen ja pitävän julkisen sektorin byrokraattien itseintressistä johtuvan

tehottomuuden ja kasvutendenssin paremmin kurissa24.

tarkastelu tieteellisin menetelmin, työntekijöiden valitseminen ominaisuuksiaan parhaiten vastaaviin tehtäviin,
työntekijöiden kouluttaminen tehokkaaseen työskentelyyn, työntekijöiden työsuoritusten jatkuva valvonta ja näkemys
palkasta työntekijän motivaation pääasiallisena lähteenä (Fayol 1955, 19–42; Gulick 1937, 3–44; Taylor 1964, 22, 28–
30).

24  NPM heijastelee myös transaktiokustannusteorian ajatuksia siitä mitkä toiminnot on järkevää tuottaa julkisen
hallinnon oman organisaation sisällä, ja mitkä olisi kannattavampaa ulkoistaa. Transaktiokustannusteoria pyrkii
transaktiokustannuksia koskevan tarkastelun avulla antamaan selityksen sille, miksi yrityksiä ylipäätään on olemassa,
miten yrityksen sisäiset toiminnot tulisi järjestää tehokkaasti, mitkä yrityksen toiminnot tulisi järjestää yrityksen sisällä
sekä sille, miten yrityksen henkilöstöresurssit järjestetään tehokkaasti (Milgrom 1992, 28–33; Williamson 1981, 549).
Agenttiteoriasta NPM:iin on puolestaan omaksuttu ajatus siitä, että virkamiehille luotavat kannustimet toteuttaa
poliittisten päätöksentekijöiden tahtoa ovat edellytys hallinnon vastuunalaisuuden toteutumiselle poliittisiin
päätöksentekijöihin nähden.  Agenttiteoria kuvaa keskeisimmin yrityksen johdon ja omistajien välille syntyvää ns.
päämies–agentti-ongelmaa eli tilannetta, jossa päämiehen ja agentin intressit saattavat olla konfliktuaaliset ja jossa
päämiehen on usein vaikeaa tai kallista valvoa työn suorittamista (Eisenhardt 1989, 58; Jensen & Meckling 1976, 305,
312–313; Milgrom 1992, 214–215).
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NPM:n hallinto- ja talousteoreettisen taustan esilletuonti on oleellista, koska NPM:n oletukset

hyvän johtamisen yleistettävyydestä kaikenlaisiin organisaatioihin ja markkinamekanismin

tehokkuudesta julkisella sektorilla voidaan perustellusti asettaa kyseenalaisiksi.  Voidaan ensinnäkin

ajatella, että julkisten organisaatioiden toimintaympäristö (esim. organisaatioiden lainsäädännölliset

menettelyä koskevat rajoitteet) sekä tehtävät, tavoitteet ja arvot (mm. vaikuttavuus, puolueettomuus,

tasa-arvo, oikeusturva ja kansalaisten luottamus julkiseen hallintoon) poikkeavat niin merkittävästi

yksityisen yrityksen voitonmaksimointitavoitteesta, että yksityisiä yrityksiä varten kehitettyjen

johtamisoppien soveltaminen julkisessa hallinnossa ei onnistu ongelmitta (ks. esim. Pollitt 1990,

111–146; Self 2000, 129; Vartola 2004, 233–235). Lisäksi tulosjohtamisen ja

näennäismarkkinoiden 25  toteuttamiseen liittyvä byrokratia (esim. tulosmittarit,

raportointijärjestelmät, toiminnan arviointi ja kilpailuttamismenettely) voivat toiminnan

tehostumisen sijaan pikemminkin heikentää palvelutuotannon tehokkuutta (ks. esim. Hood 1991, 9;

Patomäki 2005, 91–103; Patomäki 2007, 79–81; Vartola 2004, 227).

Paitsi yksityisen sektorin johtamisoppien soveltuvuutta julkisorganisaatioiden johtamiseen, myös

NPM:n hyvää johtamista ja markkinamekanismin toimivuutta koskevat näkemykset voidaan asettaa

kyseenalaiseksi. Managerialismin varsin mekaanisia ja järjestelmälähtöisiä näkemyksiä ihmisen

toiminnan motivaatioperustasta on nimittäin kritisoitu jo 1900-luvun alusta lähtien toteamalla, että

hyvä johtaminen organisaatioissa perustuu enemmän työntekijöiden motivointiin ja koordinointiin

kuin käskemiseen, ja että työn tuottavuus on enemmän riippuvainen työyhteisön sosiaalisista

normeista kuin työntekijöille säädetyistä palkkioista ja rangaistuksista (Follett 1941, 63–64; Mayo

1933, 53–73).  NPM:n suositukset yksityistämisen ja julkisiin organisaatioihin luotavien

näennäismarkkinoiden tehokkuushyödyistä puolestaan perustuvat valtavirran (mikro)talousteorian

käsitykseen siitä, että tehokkaasti toimivilla markkinoilla tuotannon määrä sopeutuu pitkällä

tähtäyksellä optimaaliselle tasolle, kun kuluttajien annetaan ilman ulkopuolista puuttumista

maksimoida omaa hyötyään ja tuottajien maksimoida omia voittojaan (ks. esim. Varian 1993, 7–8).

Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että kilpailullisten markkinoiden ideaalin mukainen

markkinamekanismi olisi ongelmattomasti siirrettävissä julkisen hallinnon organisaatioiden välisiin

tai niiden sisäisiin vaihdantasuhteisiin 26 . Tehokkaiden markkinoiden oletuksen toteutumisen

25 Näennäismarkkinoilla tarkoitetaan julkisessa hallinnossa markkinatyyppistä palvelujen tuotantoa koskevaa järjestelyä,
jossa palvelujen tilaajaorganisaatio ja tuottajaorganisaatio on erotettu toisistaan, ja jossa tuottajat kilpailevat tilauksista
joko keskenään tai myös yksityisten tuottajien kanssa (Butcher 1995, 115–117; Le Grand ym. 1992, 60–63; Wistow
1996, 165–168).

26 Sen lisäksi, että uusklassisen talousteorian esittämän kilpailullisten markkinoiden ideaalimallin ehtojen pätevyyttä
julkisen sektorin toimintoihin voidaan vahvasti epäillä, voidaan kysyä onko uusklassinen talousteoria yleensäkään



38

edellytyksenä on nimittäin riittävän suuri tuottajien ja kuluttajien määrä, jolloin kukaan yksittäinen

markkinatoimija ei voi vaikuttaa hintoihin sekä se, että markkinaosapuolilla on jokseenkin yhtä

hyvät tiedot (ns. informaation symmetria) markkinoilla vaihdettavien hyödykkeiden

ominaisuuksista (ks. esim. Varian 1992, 363, 439, 602–603). Ajatus tuottajien suuresta määrästä ja

informaation symmetriasta ei vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluissa ole kuitenkaan kovin

realistinen27.

Mikäli markkinat eivät noudata likimainkaan kilpailullisten markkinoiden ideaalin mukaista

kilpailutilannetta, niin yksityistäminen saattaa pahimmillaan johtaa tuotannon keskittymiseen

yksityiselle monopolille lisäten palvelutuotannon kustannuksia (ks. esim. Rosen 2005, 46–47;

Tuomala 2009, 42–51). Palvelujen avaaminen markkinakilpailulle voi myös johtaa

kermankuorintaan tuottajien välillä, jossa kilpaillaan vain taloudellisesti kannattavimmista julkisten

palvelujen toiminnoista ja ’asiakkaista’ (Butcher 1995, 116–117; Wistow ym. 1996, 119–159).

NPM:n suuri puute on myös se, että hallintoideologiassa julkista hallintoa ja palvelutuotantoa

tarkastellaan yksinomaan mikronäkökulmasta ehkä lukuun ottamatta hallintoideologiaan sisältyviä

(implisiittisiä) oletuksia siitä, että markkinamekanismi on tehokas myös koko kansantalouden

tasolla ja siitä, että julkiselta sektorilta leikkausten myötä vapautuvat resurssit siirtyvät

vaivattomasti yksityisen sektorin käyttöön.

Vaikka nykytietämyksen valossa ei myöskään ole perusteita pitää suunnitelmataloutta tehokkaana

tai toivottavana taloudellisten resurssien allokaatioperiaatteena koko kansantalouksien tasolla, niin

tästä ei mitenkään voi käänteisesti päätellä, että kansantuoteosuudella mitattuna mahdollisimman

pieni julkinen sektori olisi tehokkuudeltaan ylivertainen sekatalousmalliin verrattuna. NPM:ssa ei

kuitenkaan oteta huomioon sitä, että laajalla julkisella sektorilla voi olla monia hyödyllisiä

seurauksia. Julkiset menot muun muassa luovat talouteen työllisyyttä, investointeja ja

kokonaiskysyntää, jota markkinamekanismi ei aina tuota riittävästi. Julkinen talous voi myös toimia

uskottava tai paras kuvaus reaalimaailman talouksien toiminnasta (esim. juuri talouksien kuvaaminen kilpailullisten
markkinoiden ideaalin kautta). Uusklassisen talousteorian kritiikkiä ei tämän tutkielman laajuudessa ole mahdollista
laajemmin eritellä, mutta uusklassista talousteoriaa on kritisoitu ainakin sen liiallisesta metodologisesta
individualismista, liian vahvasta uskosta taloustoimijoiden rationaalisuuteen, kysyntä- ja tarjontateorioiden
virheellisyydestä, rahateorian virheellisyydestä sekä talouksien mallintamisesta perusteettomasti yleisten
tasapainomallien avulla ja suljettuina järjestelminä (yleiskatsauksia kritiikkiin, ks. Keen 2004, 39–52, 65–84, 96–109,
118–126, 260–261; Lawson 1997, 69–106; erityisesti rahateorian kritiikistä, ks. Wray 1998, 1–11, 32–37, 75–91.)
Uusklassisen talousteorian pätemättömyys ei kuitenkaan ole edellytys sille, että kilpailullisten markkinoiden ideaalia
voitaisiin pitää soveltumattomana julkiseen palvelutuotantoon.

27  Hyväksi esimerkiksi tästä käyvät terveydenhuollon palvelut (ks. esim. Tuomala 2009, 349–352). Sinänsä jo
arkijärkikin sanoo, että esimerkiksi sairaaloita ei voi suurissakaan kaupungeissa olla kovin monia, ja että kaikessa
terveydenhuollossa arvion potilaan tarvitsemista hoitotoimenpiteistä tekee hoitava lääkäri eikä potilas itse.
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taloudellisten suhdanteiden tai rahoitusmarkkinatoimijoiden reaalitalouteen aiheuttamia

taloudellisia shokkeja lieventävänä puskurina. Laaja julkinen sektori voi myös olla ainoa keino

toteuttaa sosiaalista tasa-arvoa tai muita taloudellisen tehokkuuden ohella tärkeitä

yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.

Poliittisten päätösten tehokkuusvaikutuksia arvioitaessa joudutaan aina tekemään joitakin

teoreettisia oletuksia (esim. toimijoiden rationaalisuus ja kilpailulliset markkinat), jotka voidaan

asettaa kyseenalaisiksi. Tämän vuoksi hallintoideologioidenkin vaikutusten arvioinnin tulisi

perustua uudistusohjelmien vaikutuksia arvioiviin empiirisiin tutkimuksiin. NPM:n väitteille

julkisen hallinnon tehokkuuden parantumisesta, kustannusten vähentymisestä ja

asiakaslähtöisyyden parantumisesta ei kuitenkaan ole kyetty esittämään vakuuttavaa empiiristä

evidenssiä.

Vaikkakin julkisen hallinnon uudistusten kokonaisvaltainen arviointi on vaikeaa, useimmissa NPM-

hallintoideologiaa julkisessa hallinnossa soveltaneissa maissa ei käytännössä ole edes yritetty

kokonaisvaltaisesti arvioida uudistusohjelmien hyötyjä ja haittoja. Lisäksi niissäkään maissa, joissa

arviointeja on tehty, ei ole kyetty osoittamaan NPM:n tuoneen mukanaan merkittävästi hyötyjä.

(Kettl 2000, 51; Pollitt 2003, 38–41.)

NPM:n teoreettinen tausta on siis varsin kiistanalainen, eikä hallintoideologian myönteisistä

seurauksistakaan ole vakuuttavaa empiiristä evidenssiä 28 . Ajatus hallintoideologian mukanaan

tuomista tehokkuushyödyistä perustuukin puhtaasti uusliberalistiseen uskomukseen

markkinamekanismin tehokkuudesta julkisissa palveluissa. Erityisesti markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teeman mukaisia uudistuksia voidaan perustellusti pitää uusliberalistisina, koska

niissä suositellaan yksityisen palvelutuotannon osuuden lisäämistä julkisessa palvelutuotannossa,

ilman että sen tehokkuushyödyistä on riittävää evidenssiä.

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teemassakin on uudistuksia, jotka perustuvat

uskomukseen markkinamekanismin tehokkuudesta julkisella sektorilla. Tilaaja–tuottaja-mallin

28 Joidenkin NPM-toimenpiteiden käyttöön ottamisen taloudellisista vaikutuksista on toki olemassa tutkimuksia. On
esimerkiksi olemassa kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimuksiin perustuvaa evidenssiä siitä, että julkisten palvelujen
kilpailuttaminen on useissa tapauksissa alentanut palvelujen tuotantokustannuksia, mutta tutkimuksissa ei ole kyetty
osoittamaan ettei tämä olisi tapahtunut palvelutason heikentymisen kautta, eikä sitä että nämä säästöt olisivat pitkällä
aikavälillä pysyviä (ks. esim. Valkama ym. 2008a, 123–149; Valkama ym. 2008b, 162–166). Kilpailuttamisen
vaikutuksia koskevissa analyyseissa joudutaan (ainakin ellei kyseessä ole case-tutkimus) myös pitkälti sivuuttamaan
julkisen ja yksityisen palvelutuotannon positiiviset ja negatiiviset ulkoisvaikutukset. Tällöin on vaikeaa sanoa missä
määrin kilpailuttaminen johtaa todelliseen palvelutuotannon tehostumiseen, ja missä määrin on kyse siitä, että
kustannuksia siirtyy palvelujen käyttäjien tai joidenkin kolmansien osapuolien rasitukseksi.
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tavoitteena on avata julkisia toimintoja markkinakilpailulle, mikäli yksityisten tuottajien sallitaan

osallistua tarjouskilpailuun. Sinänsä toki jo pelkän organisaation sisäisen tuottajien välisen kilpailun

tehokkuutta lisäävän vaikutuksen toteutuminenkin edellyttää sitä, että markkinamekanismi on

julkisessa palvelutuotannossa tehokas.

Tulosjohtamista johtamisoppina ei kuitenkaan kokonaisuudessaan voi leimata uusliberalismiksi sillä

perusteella, että se suosittelisi julkisen palvelutuotannon korvaamista yksityisellä tai markkinoiden

luomista julkisorganisaatioiden sisään, koska tulosjohtamista voidaan ainakin periaatteessa soveltaa

myös ilman näennäismarkkinoita. Sen sijaan tulosjohtamisenkin ajatukset yritysmaailman

johtamisoppien soveltuvuudesta myös julkisen sektorin organisaatioihin sekä tarve

julkisorganisaatioiden johdon ja työntekijöiden kannustimien määrittelystä tuottavuusideaalin

mukaisesti perustuvat uusliberalistisen talousideologian näkemykseen markkinamekanismin

soveltuvuudesta kaikille elämänalueille. Näihin näkökohtiin vedoten tässä tutkimuksessa sekä

NPM-hallintoideologian tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus että markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teemoja voidaan pitää uusliberalistisina.

Yhteiskuntaryhmien välisten intressikonfliktien huomioon ottamisen tulisi olla keskeisessä

asemassa kaikkien merkittävien politiikkapäätösten vaikutusten arvioinnissa. NPM:n teoreettisen

taustan kiistanalaisuus, hallintoideologian suositusten vaikutuksia koskevan empiirisen evidenssin

puute ja hallintoideologian syntytausta korostavat vielä sen merkitystä, että hallintoideologiaa tulisi

ainakin tehokkuusnäkökulman ohella, tarkastella yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten

intressikamppailujen näkökulmasta.

2.2. Uusi institutionalismi, realistinen yhteiskuntateoria ja hyvinvointivaltion

poliittinen taloustiede kuntien palvelutuotannon kehittämisen taloudellis-poliittisten

intressikonfliktien tarkastelun teoreettisina lähestymistapoina

Hallintoideologioiden ja muiden yhteiskuntaideologioiden merkityksestä yhteiskunnallisessa

vallankäytössä saa varsin erilaisen kuvan riippuen siitä, minkälaisten yhteiskuntatieteen

tutkimuksellisten näkökulmien kautta yhteiskunnallista todellisuutta kuvataan29.

29 Tässä tutkimuksessa yhteiskunnan muutosta ja yhteiskunnallista vallankäyttöä kuvataan enimmäkseen taloudellisesta
näkökulmasta. Tämä on perusteltua, sillä moderneissa yhteiskunnissa yhteiskunnallinen valta perustuu normaalioloissa
vallankäytön legitiimisyyteen fyysisen väkivallan käytön sijaan. Tällaisissa yhteiskunnissa vallankäyttö perustuu
vahvimmin juuri talouteen. Tutkimuksen näkökulma yhteiskuntien kehitykseen ja yhteiskunnalliseen vallankäyttöön on
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Ensinnäkin voidaan taloustieteen tapaan ajatella ihmisten preferenssien olevan eksogeenisia ja

yhteiskunnan olevan autonomisten yksilöiden (tai joidenkin muiden yhteiskunnallisten yksiköiden,

kuten yhteiskuntaryhmien) rationaalisiin valintoihin palautettavissa oleva järjestelmä. Myös (ei-

marxilainen) poliittinen taloustiede jakaa useimmiten tämän näkemyksen. (Ks. luku 2.1.) Poliittisen

päätöksenteon tutkimuksessa tällaista lähestysmistapaa edustavat keskeisimmin erilaiset julkisen

valinnan teorian (tai rationaalisen valinnan teorian) mediaaniäänestäjämallit (ks. esim. Black 1948,

28; Downs 1957, 28, 123) ja virkamiesten oman edun tavoittelua koskevat byrokratiatutkimukset

(ks. luku 2.1.).

Ekonomistista näkemystä edustaa myös ’ekonomistisen’ marxismin ajatus taloudesta

yhteiskuntaluokkien objektiivisten luokkaintressien muodostumista määräävänä tekijänä. Tällöin

luokka-asemastaan tietoiseksi tulevien kapitalistien ja työväenluokan välisen vastakkainasettelun

katsotaan olevan yhteiskunnallista kehitystä määrittävä tekijä. (Ks. luku 2.4.) Myöhemmässä

ekonomistisessakin marxilaisessa ajattelussa on useimmiten luovuttu historialliseen materialismiin

sisältyvästä ajatuksesta kapitalistisen järjestelmän kumoutumisen väistämättömyydestä.

Esimerkiksi analyyttisessa marxismissa selitetään yhteiskunnan muutosta yhteiskuntaryhmien

talouden sääntelyä koskevista preferensseistä käsin, usein hyödyntäen taloustieteestä omaksuttuja

tutkimusmenetelmiä (ks. esim. Cohen 1978, 28–37, 134–135; Elster 1985, 4–18, 27–34, 514–531;

Przeworski 1985, 3-5, 171–182, 10–16).

Toisenlaista näkemystä edustavat suuntaukset, joissa sosiaalista todellisuutta ja yhteiskunnallista

vallankäyttöä tarkastellaan erilaisten ideologioiden ja puhetapojen kautta. Antonio Gramscin

tunnetuksi tekemä hegemonian käsite kuvaa tilannetta, jossa valtaa pitävä yhteiskuntaluokka

ylläpitää asemaansa hegemonisten eli luonnollisilta ja kyseenalaistamattomilta näyttävien

puhetapojen kautta (Gramsci 1979, 38–48, 51–55). Michel Foucault ja hänen seuraajansa ovat

esittäneet samantapaisia ajatuksia siitä, että moderneissa yhteiskunnissa vallankäyttö ja sosiaalinen

kontrolli tapahtuu suurelta osin oikeaa, väärää, totta ja epätotta määrittelevien puhetapojen eli

diskurssien kautta30 (ks. esim. Fairclough 1992, 3–5; Foucault 1980, 115–120, 129–133).

myös suhteellisen kansallisvaltiokeskeinen, jolloin muita kuin kansallisvaltioiden ’sisäisiä’ vuorovaikutussuhteita
tarkasteleva maailmanpoliittinen näkökulma ja myös erityisesti taloudellis-poliittisia suhteita globaalilla tasolla
tarkasteleva globaalin poliittisen taloustieteen näkökulma jäävät tutkimuksessa varsin vähälle huomiolle.

30 Foucault ja hänen seuraajansa ovat luoneet myös hallinnallisuuden käsitteen kuvaamaan niitä mekanismeja, joiden
kautta yhteiskuntaa hallitaan erilaisten yhteiskunnan toimintaperiaatteita kuvaavien ”käsitteellisten sanastojen” avulla.
Hallinnallisuuden käsitettä on myös sovellettu uusliberalismin analyysiin. (Burchell 1993, 267–269, 274–276; Dean
1999, 1–4, 9–20, 151–171; Foucault 1991, 94–104; Miller & Rose 1990, 1–11, 23–25.) Hallinnallisuuden käsitteen
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Hegemonian käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että hegemonisten ajattelutapojen kautta valtaa

käyttää kansallisvaltiossa tai globaalilla tasolla jokin yhteiskuntaluokka tai yhteiskuntaryhmä.

Esimerkiksi hegemonisessa asemassa oleva ’sääntelemätöntä’ globaalia kapitalismia suositteleva

uusliberalistinen talousideologia esitetään useimmiten kaikkia hyödyttävänä ratkaisuna tai

asiaintilana, jolle ei ole vaihtoehtoja  (Agnew 2005, 92–100; Clegg 1980, 492–501; Gill 1993, 40–

44; Taylor & Flint 2000, 130–132). Niin vapaakaupassa kuin pääomien vapaassa liikkuvuudessakin

on kuitenkin kiistatta selviä voittajia ja häviäjiä31. Toinen merkittävä hegemonisten ajattelutapojen

merkitystä painottava suuntaus korostaa konsumeristisen ideologian ylläpitoa globaalissa

mittavaakavassa globaalin kapitalismin jatkuvuuden edellytyksenä (ks. esim. Sklair 1991, 41–42;

Sklair 2002, 164–171). Diskurssianalyysissa puolestaan painotetaan enemmän itse kielenkäytön

merkitystä talouspuheen kautta tapahtuvassa vallankäytössä (Fairclough 2006, 3–11, 39–47;

Graham 2001, 1–5, 137–154, 165–168), vaikkakin diskurssin käsitettä käytetään laajasti

tutkimussuuntauksesta riippumatta32.

Ideologioiden ja diskurssien merkitystä yhteiskunnallisen todellisuuden muovaajana painottavat

tutkijat ovat tietenkin oikeassa siinä, että yhteiskunta on viime kädessä kokoelma erilaisia

kautta on sinänsä ansiokkaasti kuvattu yhteiskunnallisen hallinnan mekanismeja, mutta hallinnallisuus on käsitteenä
niin lähellä diskurssia, ettei se oikeastaan tuo talouspuhetta koskeviin analyyseihin lisää selitysvoimaa.

31  Kansantaloustieteessä ja poliittisessa taloustieteessä talouksien keskinäisen tuotannollisen työnjaon tarkastelun
lähtökohtana on useimmiten ns. Heckscher–Ohlin-malli, jossa talouden oletetaan erikoistuvan viemään sellaisia
hyödykkeitä, joiden tuottamiseen tarvittavia tuotannontekijöitä sillä on runsaasti, ja tuomaan sellaisia hyödykkeitä,
joiden valmistamiseen tarvittavia tuotannontekijöitä sillä on niukasti. Ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä siitä, miten
vapaakaupan ja protektionismin väliset rintamalinjat jäsentyvät. Tuotannontekijämalli esittää, että vapaakaupan hyötyjiä
ovat läntisissä teollisuusmaissa pääomanomistajat ja häviäjiä työntekijät, sillä pääoma on länsimaissa runsaampi
tuotannontekijäresurssi. Sektorimalli sen sijaan esittää, että vapaakauppa hyödyttää vientisektorin pääomanomistajia ja
työntekijöitä, mutta tuonnin kanssa kilpailevan talouden sektorin pääomanomistajat ja työntekijät ovat vapaakaupan
häviäjiä.  Vapaat pääomanliikkeet puolestaan lisäävät pääomanomistajien tuottomahdollisuuksia sekä rakenteellista
valtaa poliittisiin päätöksentekijöihin ja työntekijöihin nähden. Monikansalliset yritykset voivat vapaiden
pääomanliikkeiden vallitessa siirtää tuotantoa sinne missä palkat, työehdot ja ympäristönsuojelulainsäädäntö on
heikointa. Globaalien pääomanliikkeiden ei kuitenkaan voida katsoa hyödyttävän kaikkia pääomanomistajia yhtä paljon.
Pääomien liikkuvuudesta hyötyvät eniten pankit ja muut institutionaaliset sijoittajat, joille tarjoutuu mahdollisuus
spekuloida nopealiikkeisillä pääomanliikkeillä eli ns. kuumalla rahalla, millä on useasti reaalitalouden näkökulmasta
haitallisia seurauksia. Vapaisiin pääomanliikkeisiin sisältyy myös tendenssi kansallisesti omistettujen pääomien
korvautumisesta globaaleilla pääomilla. Välittömien taloudellisten vaikutusten lisäksi talouden globalisaatio voi edistää
pääoman intressien näkökulmasta hyödyllisiä yhteiskuntaideologioita levittävien kanavien (esim. ylikansalliset
mediakonsernit ja kaupallinen korkeakoulutus) merkitystä ihmisten maailmankuvan muodostumisessa. (Ks. esim. Gill
1988 & Law 1988, 92–95, 186–187,  235–237; Oatley 2009, 58–59, 72–80, 164–165.) Työelämän ulkopuolella olevien
ihmisten vapaakauppaa ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien intressien voi katsoa määräytyvän sen mukaan,
mikä on tulevaisuudessa heidän asemansa työelämässä, sekä sen mukaan, mikä hyödyttää sitä tahoa, jonka kautta he
saavat pääasiallisen elantonsa (valtio tai lähiomaiset).

32 Hegemonian näkökulma on tässä työssä vahvemmin esillä kuin diskurssien näkökulma. Koen, että hegemonian käsite
tuo diskurssin käsitettä paremmin esille sen, että yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävien
yhteiskuntaideologioiden tarkoituksena on aina joidenkin yhteiskuntaryhmien intressien edistäminen. Konsumerismia ei
työssä laajemmalti käsitellä.
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ideologioita ja diskursseja. Esimerkiksi NPM-hallintoideologian hyötyjen perustelut nojautuvat

vahvasti uusliberalistisiin ajatuksiin markkinamekanismin tehokkuudesta ja markkinoiden sääntelyn

haitallisuudesta kaikkialla yhteiskunnassa (ks. luku 2.1.). Vaikeaa on myös kiistää sitä, etteikö

uusliberalismin ja NPM:n suosio olisi yhteydessä nyky-yhteiskunnassa suosittuihin ajattelutapoihin,

kuten yksilönvapauden korostamiseen.

Koska hallintoideologiat, kuten kaikki muutkin ideologiat, ovat sosiaalisia konstruktioita, niiden

käsitteet, oletukset, metaforat ja tavat käsitteellistää maailmaa vaikuttavat merkittävästi siihen,

minkälaisia yhteiskunnallisia valta-asemia pidetään legitiimeinä sekä siihen, miten taloutta,

yhteiskuntaa ja politiikkaa sekä hallinnon järjestämistä ja kehittämistä koskevat ongelmat ja

ratkaisuvaihtoehdot jäsennetään33.

Ideologiat liittyvät kiinteästi yhteiskunnalliseen vallankäyttöön, koska niillä pyritään oikeuttamaan

yhteiskunnallisia valtarakenteita ja materiaalisten resurssien jakautumista joidenkin

yhteiskuntaryhmien etujen mukaisesti. Empiirisessä yhteiskuntatutkimuksessa ideologia voidaan

määritellä yhteiskunnallisen toimijan ihanteiden, teorioiden, arvojen sekä strategisten ja taktisten

toimintaperiaatteiden muodostamaksi kokonaisuudeksi (Heberle 1951, 23–31) tai yksilön tai

yhteiskunnallisen kollektiivin käsityksiksi siitä, millainen yhteiskunta on, millainen yhteiskunnan

tulisi olla ja miten tavoiteltavaan yhteiskunnalliseen tilaan päästään (Ahmavaara 1970, 117;

Heywood 2003, 12).

Tässä tutkimuksessa yhteiskuntaideologiat ymmärretään yksinkertaisesti yhteiskunnan tai sen osan

tavoitteita tai toivottavia toimintaperiaatteita koskeviksi ideologioiksi. Hallintoideologiat puolestaan

ovat yhteiskuntaideologioita, jotka koskevat julkisen hallinnon tavoitteita sekä niiden

saavuttamiseksi käytettäviä toimintatapoja tai välineitä koskevia ajattelutapoja. Vaikka tässä

tutkimuksessa tarkastellaan hallintoideologioita julkisen hallinnon yhteydessä, on selvää että

yksityisten yritysten johtamisopit ovat yhtä lailla hallintoideologioita. Hallintoideologiat ovat osa

33  Yhteiskuntaideologiat leviävät yhteiskunnassa keskeisimmin tiedotusvälineiden ja koulutuksen kautta. Näihin
yhteiskunnan sosiaalistaviin mekanismeihin ei tässä tutkimuksessa ole kuitenkaan mahdollista enemmälti paneutua.
Tiedotusvälineiden hallitseva asema ihmisten tiedonsaannissa ja maailmankuvan muodostumisessa on ongelma
erityisesti koska tiedotusvälineiden omistus on keskittynyt suurille (osin jopa monikansallisille) yrityksille, joiden
tärkeimpänä tavoitteena on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, ja koska näiden osakkeenomistajien
yhteiskunnallisissa intresseissä demokratian sekä vapaan ja kriittisen tiedonvälityksen edistäminen voi olla toissijaista
pääomanomistajien intressien edistämiseen nähden. Tiedotusvälineiden ohella koulutus on keskeinen
yhteiskuntaideologioiden levittämisen kanava, minkä vuoksi siihenkin liittyy merkittäviä yhteiskuntaryhmien välisiä
intressikonflikteja. NPM liittyy näihin konflikteihin siten, että koulujen yksityistämistä voidaan käyttää keinona korvata
julkinen koululaitos enemmän elinkeinoelämän intressejä edistävillä yksityisillä kouluilla. Koulujen yksityistäminen ei
kuitenkaan Suomessa ole ainakaan toistaiseksi ollut kovin merkittävä uhkakuva. Peruskoulutuksen lisäksi
korkeakoulutus on tärkeä yhteiskuntaideologioiden levittämisen kanava. Korkeakoulutuksen kaupallistuminen ja
yksityisen tutkimusrahoituksen lisääntyminen voi olla vakava uhka vapaalle ja kriittiselle tutkimukselle ja opetukselle.
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julkisen keskustelun kautta syntyvää ja jatkuvasti uusinnettavaa sosiaalista todellisuutta, ja niillä on

merkittävä julkisen hallinnon kehittämistä ohjaava vaikutus.

NPM-hallintoideologia on saanut eniten vaikutteita taloustieteestä ja liikkeenjohdon tutkimuksesta

(ks. luku 2.1.). Suomessakin hallinnon tutkimuksessa asemiaan on vahvistanut merkittävästi

taloustieteestä ja liikeenjohdosta vaikutteita saanut NPM- tai governance-paradigma (ks. esim.

Anttiroiko 2007, 7–8, 346–352; Karppi & Sinervo 2009, 7–10; Salminen 2008, 126–132). Jää

nähtäväksi, missä määrin tämä koulutuksellinen 'vallankumous' lisää tehokkuusarvoja (siten kuin ne

NPM:ssa määritellään) yksioikoisesti korostavan markkinaehtoisesti toimivan ja julkisen toiminnan

moraaliset näkökulmat sivuuttavan julkisen hallinnon suosiota virkamieskunnan ja alan tutkijoiden

keskuudessa.

On tärkeää kuitenkin samalla tuoda esille ettei yhteiskunnallinen vallankäyttö tapahdu pelkästään

puhetapojen kautta, vaan että ideologioiden ja diskurssien synty ja leviäminen ovat yhteydessä

yhteiskunnan taloudellisiin ja poliittisiin valtarakenteisiin 34 .  Toisaalta ajatus yhteiskunnasta

pelkästään autonomisista yksilöistä koostuvana kokonaisuutena on liiaksi pelkistetty kuva

todellisuudesta, jolloin sen selityskyky jää väistämättä olemattomaksi. Yhteiskuntien kehityksen

selittäminen yhteiskuntaryhmien välisistä taloudellisista suhteista käsin ei puolestaan ota huomioon

yhteiskunnan hegemonisten ideologioiden merkitystä yksilöiden ja yhteiskuntaryhmien

näkökulmasta tavoiteltavien ja mahdolliseksi koettujen toimintavaihtoehtojen muotoutumisessa.

Ontologisesti empiirisessä yhteiskuntatutkimuksessa onkin syytä lähteä oletuksesta, että yhteiskunta

on palautettavissa sekä ideologioihin että yksilöiden toimintaan. Tutkimuksen laajempana

metodologisena viitekehyksenä omaksutaan uuden institutionalismin ja realistisen

yhteiskuntateorian näkemykset ihmisten käyttäytymisestä. Uuden institutionalismin keskiössä on

ajatus yhteiskunnan instituutioista yksilöiden käyttäytymiseen vaikuttavina tekijöinä. Instituutiot

ovat kognitiivisia rakennelmia, normatiivisia sääntöjä ja erilaisia sääntelyprosesseja, jotka välittyvät

yhteiskunnallisissa prosesseissa ja muokkaavat sosiaalisten toimijoiden käyttäytymistä. (March &

Olsen 1984, 742; March & Olsen 1989, 16–19; Peters 2000, 18; Scott 1995, 33–35.)

34 Tietenkin on myös niin, että poliittisia päätöksiä ei tehdä pelkästään valtapoliittisiin näkökohtiin perustuen, vaan
myös harjoitettavan politiikan vaikutuksella taloudellisten resurssien käytön tehokkuuteen on suuresti merkitystä.
Taloudellisten resurssien käytön tehokkuudella (esim. pääomien tuottavuus) on toisaalta vaikutusta myös
yhteiskuntaryhmien väliseen tulonjakoon ja valtasuhteisiin. Näitä teemoja ei tutkimuksessa kuitenkaan enemmälti
käsitellä.
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Tässä tutkimuksessa uusi institutionalismi ilmenee siten, että kuntapäättäjien kuntapalvelujen

kehittämisen NPM-hallintoideologiaa koskevien asenteiden katsotaan määräytyvän heidän

henkilökohtaisten preferenssiensä (heidän suosimansa poliittiset ideologiat ja puolueideologiat sekä

heille yhteiskunnallisen asemansa perusteella ominaiset intressit), yhteiskunnan, talouden ja kunnan

toimintaa koskevien normien ja sääntöjen perusteella (käyttäytymisnormit ja

tarkoituksenmukaisuuden logiikka) sekä niiden politiikkaa, taloutta ja yhteiskuntaa koskevien

ajattelutapojen kautta, joihin he ovat sosiaalistuneet.

Realistinen yhteiskuntateoria perustuu ennen kaikkea Roy Bhaskarin kehittämän kriittisen realismin

nimellä tunnettavan tieteenfilosofian ajatuksiin yhteiskunnasta luonnonilmiöistä emergentisti

syntyneenä rakennelmana (Bhaskar 1986, 104–117; Bhaskar 1998, 27–48). Kriittisen realismin

pohjalta realistista yhteiskuntateoriaa on kehittänyt erityisesti Margaret Archer. Realistisessa

yhteiskuntateoriassa yhteiskunnan katsotaan muodostuvan kahdesta (analyyttisesti) itsenäisestä

mutta toisiinsa vaikuttavasta järjestelmästä: ihmisistä koostuvasta sosiaalisesta järjestelmästä ja

ihmisten ajatusten tuotoksista koostuvasta (teoriat, uskomukset, arvot ja argumentit) kulttuurisesta

järjestelmästä (Archer 1988, 97–100, 103–107; Archer 2000, 3–8).

Realistisessa yhteiskuntateoriassa yhteiskunta nähdään jatkuvaan uusintamiseen perustuvaksi

prosessiksi, jossa yksilöt muuttavat yhteiskuntaa tarkoituksellisen toiminnan seurauksena, mutta

jossa yksilöiden toiminnalla on myös ei-tarkoitettuja tuloksia. Kulttuurinen järjestelmä ja

sosiaalinen järjestelmä ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään siten, että ihmisen toimintaa

ohjaavat vahvasti kulttuuriseen järjestelmään sisältyvät käsitykset yhteiskunnan toimijoiden

välisistä suhteista ja vuorovaikutuksista, ja että yhteiskunnan eturyhmät puolestaan pyrkivät

muovaamaan kulttuurisen järjestelmän ideologioita omille intresseilleen edullisiksi. Kulttuurinen

järjestelmä on siis kaiken sosiaalisen toiminnan lähtökohtana ja tästä syystä yhteiskunnan rakenteet

vaikuttavat yksilöiden toimintaan. Yhteiskunnan toimijat pyrkivät kuitenkin muokkaamaan

kulttuurista järjestelmää tai säilyttämään sen ennallaan omia intressejään edistääkseen, minkä

vuoksi kulttuurinen järjestelmä ja sosiaalinen järjestelmä muokkaavat jatkuvasti toisiaan. (Archer

1988, 105–107, 282–289; Archer 2000, 258–280; Archer 2003, 1–9.)

Realistisesta yhteiskuntateoriasta tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaan on omaksuttu toimijuuden

ja yhteiskunnallisten rakenteiden vuorovaikutteisuus. Samanaikaisesti kun päättäjät omaksuvat

politiikkaa, taloutta ja yhteiskuntaa sekä julkista hallintoa, julkista palvelutuotantoa ja

kuntapalvelujen kehittämistä koskevia asenteita yhteiskunnan jäseninä toimiessaan, he samalla

myös toimintansa ja kannanottojensa kautta vuorovaikutteisesti luovat ja uusintavat näitä
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ajattelutapoja ja luovat sosiaalista todellisuutta. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin

ensisijaisesti yhteiskuntaryhmien välisten taloudellisten intressikonfliktien merkitykseen päättäjien

asenteiden ja intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavina tekijöinä.

Tutkimuksessa yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien ilmentymistä

tutkitaan empiirisesti tilastollisten mallien avulla.  Empiirisen analyysin tasolla yhteiskuntaryhmien

taloudellis-poliittisten intressien tarkastelussa tutkimuksessa omaksutaan näkemys, jota voitaisiin

nimittää hyvinvointivaltion poliittiseksi taloustieteeksi35 . Tällöin kansalaisen hyvinvointivaltiota

koskevia suhtautumistapoja lähestytään heille julkisista hyvinvointijärjestelmistä koituvien hyötyjen

ja haittojen perusteella. Yhteiskuntaryhmien välille syntyy julkisen sektorin laajuutta koskevia

taloudellisia intressikonflikteja, koska mainittujen etujen ja haittojen jakautuminen on vahvasti

riippuvainen ihmisen yhteiskunnallisesta asemasta (esim. ammattiasema, koulutustaso,

työnantajasektori, tulotaso, varallisuus, ikä, sukupuoli ja perhetilanne). (Ks. esim. Esping-Andersen

1990, 11–12, 16–18; Gilljam & Nilsson 1985, 24–31; Korpi 1983, 14–25; Persson & Tabellini 1999,

6–8; Pierson 1998, 27–30; Pierson 2001, 1–10.)

Hyvinvointivaltion poliittinen taloustiede -näkökulmaan tukeutuen voidaan todeta, että julkisista

hyvinvointijärjestelmistä seuraavat merkittävimmät hyödyt ovat erilaiset tulonsiirrot, maksuttomat

tai markkinahintaa edullisemmat palvelut, talouden kokonaiskysynnän lisääntyminen ja julkisen

sektorin työntekijöiden saamat palkat. Hyvinvointijärjestelmien merkittävimpinä haittoina voidaan

puolestaan pitää niistä aiheutuvaa verorasitusta, matalapalkkaisen työvoiman saannin vaikeutumista

sekä sitä, että hyvinvointivaltio sitoo julkiseen talouteen pääomia, jotka voitaisiin sijoittaa

yksityiselle sektorille. Julkisten toimintojen yksityistämisen kautta yrityksille avautuukin uusia

liiketoimintamahdollisuuksia ja pääomanomistajille tarjoutuu uusia sijoituskohteita36.

Tässä tutkimuksessa päättäjien NPM-hallintoideologiaa koskevien intressiasemien muotoutumiseen

vaikuttavia tekijöitä koskevien hypoteesien eräänä perustana ovatkin juuri yhteiskuntaryhmien

erilaiset hyvinvointivaltiota koskevat intressit 37 . Lisäksi työssä tarkastellaan erityisesti julkisen

35 Lähestymistapaa voitaisiin nimittää Walter Korpea seuraillen myös demokraattiseksi luokkataisteluksi (Korpi 1983,
21–25).

36 Kysymys yksityisesti ja julkisesti omistettujen pääomien suhteellisesta osuudesta on markkinataloudessa merkittävä
poliittinen kiistakysymys, koska markkinatalous perustuu yksityisten pääomien kasvattamiseen, ja koska kyky hallita
talouden pääomia on merkittävä taloudellinen ja poliittinen valtaresurssi.

37 Käytännössäkin yhteiskuntaryhmien (tai yhteiskuntaluokkien) keskinäiset valtasuhteet (muun muassa työväestön,
keskiluokan ja pääomanomistajien suhteelliset osuudet) ovat vaikuttaneet merkittävästi hyvinvointivaltiojärjestelmien
syntyyn ja ’valintaan’ eri hyvinvointivaltioregiimien välillä. On kuitenkin huomattava, että tärkeinä hyvinvointivaltion
saamiin ilmenemismuotoihin ja sen muutoksen vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää myös talouden avoimuuden astetta,
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hallinnon ja palvelutuotannon markkinaehtoiseen kehittämiseen liittyviä intressiasemia.

Tutkimuksen hypoteesit esitellään luvuissa 2.3.–2.6.

Vaikka työssä omaksuttu lähestymistapa on varsin ekonomistinen, yksilökeskeinen ja rakenteellisia

tekijöitä painottava, tutkimuksen tulkinnoissa kulkee mukana vahvasti myös

yhteiskuntaideologioiden analyysi. Realistinen yhteiskuntateoria ilmenee vahvasti tutkimuksen

tulkinnoissa ja tulosten relevanssia arvioitaessa, sillä vaikka tutkimuksessa rakennetaan tilastollisia

malleja, lähestymistapa päättäjien asenteisiin on silti kuvaileva. Tutkimuksessa yhteiskuntaa

tarkastellaan suhteellisen avoimena järjestelmänä, jossa politiikkaprosessien tuotosten selittäminen

on käytännössä vaikeaa. Kuntapäättäjien asenteita tutkimalla voidaan silti paljastaa todellisia

kuntien palvelutuotannon ja julkisten palvelujen kehittämiseen vaikuttavia säännönmukaisuuksia.

Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää siten, että tutkimuksen lähtökohtana olisi se, että kuntapäättäjien

asenteet olisivat välttämättä keskeisin tai edes kovin keskeinen kuntien palvelutuotannon

uudistusten käyttöön ottamiseen vaikuttava tekijä. Kuntien palvelutuotannon valintoihin vaikuttavat

nimittäin vahvasti kunnan ulkoisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja rajoitteet. Tällaisia

ovat kunnan ulkopuoliset poliittiset ja taloudelliset olosuhteet (esimerkiksi taloudelliset suhdanteet

ja poliittinen päätöksentekoympäristö), poliittiset ja taloudelliset toimijat (esimerkiksi valtio,

Euroopan unioni, muut kunnat, markkinoilla toimivat yksityiset yritykset sekä kansainväliset

talous- ja muut järjestöt) ja erilaiset (politiikkaa, taloutta ja yhteiskuntaa koskevat)

yhteiskuntaideologiat.

Kuntien palvelutuotannon NPM-hallintoideologia onkin realistisen yhteiskuntateorian

näkökulmasta mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska siinä yhdistyvät eri yhteiskuntaryhmien

taloudellis-poliittiset tavoitteet ja hallintoideologioiden kautta tapahtuva yhteiskuntaryhmien

välinen kamppailu siitä, minkälaisen viitekehyksen kautta taloutta sekä julkista hallintoa ja

palvelutuotantoa koskevat kysymykset jäsennetään.  Julkisen hallinnon vallitseva paradigma

määrittää nimittäin pitkälti sen, mitä pidetään julkisen toiminnan keskeisinä tavoitteina, arvoina ja

reunaehtoina.

Koen, että NPM-hallintoideologia ei näyttäisi lainkaan yhteiskunnallisesti houkuttelevalta tai

teoreettisesti järkevältä ilman hegemonisessa asemassa olevaa ajatusta ’vapaasta

joka lisää työväestöä koskevien sosiaalipoliittisten toimenpiteiden tarvetta, ja aiemmin käyttöön otettujen
sosiaalipoliittisten instituutioiden myöhempiä päätöksiä ehdollistavaa vaikutusta. (Ks. esim Carnes & Mares 2007, 869–
882; Esping-Andersen 1990, 9–19;  Pierson 2005, 110–116.)
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markkinataloudesta’ parhaana keinona yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseen. Taloutta,

politiikkaa ja yhteiskuntaa koskevat ajattelutavat vaikuttavatkin merkittävästi siihen, minkälaista

julkisen hallinnon kehittämistä pidetään tarkoituksenmukaisena.

Kuntapäättäjien asenteita tutkimalla voidaan siis saada relevanttia tietoa niin NPM:iin sisältyvistä

julkisen hallinnon kehittämiseen liittyvistä yhteiskuntaryhmien välisistä taloudellis-poliittisista

intressikonflikteista kuin myös laajemminkin yhteiskuntaideologioiden leviämiseen vaikuttavista

tekijöistä 38 . Katsonkin, että NPM on yhteiskuntaideologia, johon liittyvät yhteiskuntaryhmien

väliset intressikonfliktit tulevat esille kohtuullisen samansisältöisinä riippumatta siitä millä

yhteiskunnan toiminta- tai päätöksentekotasolla hallintoideologiaa koskevia suhtautumistapoja

tutkitaan.

Tutkimuksen kolmessa seuraavassa luvussa (2.3.–2.5.) tarkastellaan yhteiskuntaryhmien välisten

taloudellis-poliittisten intressikonfliktien ideologisen tason, yhteiskunnallisen tason ja kuntien

sisäisen tason konfliktien merkitystä kuntien palvelutuotannon kehittämisessä. Aihetta koskevaan

teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin nojautuen muodostetaan hypoteeseja, joita testataan tutkimuksen

empiirisessä osuudessa. Pääluvun lopussa (luku 2.6.) tarkastellaan muiden kuin yhteiskuntaryhmien

välisiin taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin liittyvien tekijöiden merkitystä päättäjien

asenteiden muotoutumisessa, ja muodostetaan niitä kuvaavia empiirisessä osuudessa testattavia

hypoteeseja.

2.3. Kuntien palvelutuotannon kehittämisen ideologiset konfliktiulottuvuudet

Läntisissä demokratioissa puolueiden välinen kilpailu perustuu hyvin vakiintuneiden

ristiriitaulottuvuuksien varaan. Seymour M. Lipset ja Stein Rokkan esittivät länsimaiden poliittisten

järjestelmien perustuvan vielä 1960-luvullakin neljään 1920-luvulta peräisin olevaan

ristiriitaulottuvuuteen – keskustan ja periferian, sekularismin ja uskonnollisuuden, maaseudun ja

38  Hallintoideologioiden leviämistä yhteiskunnassa voidaan toki tarkastella muistakin kuin tässä tutkimuksessa
omaksutusta valtapoliittisesta näkökulmasta, jossa julkisen hallinnon kehittämisen katsotaan vahvimmin määräytyvän
yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikamppailujen seurauksena.  Esimerkiksi varsin yleisesti
ideologioiden leviämisen tutkimisessa käytettävässä innovaatioiden diffuusioteoriassa ihmisten sosioekonomisen
aseman, persoonallisuuspiirteiden ja yhteiskunnallisten asenteiden katsotaan olevan keskeisimmät uusien
ajattelutapojen omaksumisalttiuteen vaikuttavat tekijät (Rogers 2003, 245–267). Innovaatioiden diffuusioteoriaa
voidaan kuitenkin perustellusti kritisoida siitä, ettei se sovellu kovin hyvin poliittista päätöksentekoa ja julkisen
hallinnon kehittämistä koskevien ideologioiden leviämisen tarkasteluun, koska siinä ei riittävästi oteta huomioon
vallankäytön merkittävää asemaa näillä yhteiskunnallisen toiminnan alueilla.
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teollisuuden sekä työntekijöiden ja pääomanomistajien väliseen vastakkainasetteluun (Lipset &

Rokkan 1967, 45–51).

Ristiriitaulottuvuudet eivät nykypäivänäkään kovin oleellisesti eroa vuosisadan alun tilanteesta.

Arend Lijphart nimeää läntisten demokratioiden keskeisimmiksi poliittisiksi ristiriitaulottuvuuksiksi

sosioekonomisen ulottuvuuden, uskonnollisen ulottuvuuden, kulttuuris–etnisen ulottuvuuden,

keskusta–periferia-ulottuvuuden, hallitsemistapaan kohdistuvan tuen, ulkopolitiikan ja

materialistiset vs. postmaterialistiset arvot -ulottuvuuden (Lijphart 1999, 78–87). Suomen

poliittiseen järjestelmään mukautettuna ristiriitaulottuvuudet ilmenevät seuraavalla tavalla:

vasemmisto vs. oikeisto, kasvukeskukset vs. syrjäseudut, kansallinen vs. kansainvälinen

suuntautuminen, suomenkieliset vs. ruotsinkieliset, yhtenäiskulttuuri vs. moniarvoisuus, ekologiset

arvot vs. kasvu ja kulutus ja eliitti vs. kansa (Paloheimo 2008, 37–53; Paloheimo & Sundberg 2005,

169–171).

Kuntien palvelutuotannon, julkisen palvelutuotannon ja laajemmin julkisen hallinnon kehittämistä

koskevien linjausten näkökulmasta tärkein ristiriitaulottuvuus on vasemmisto–oikeisto-ulottuvuus39.

Perinteisesti vasemmistopuolueet ovat suhtautuneet oikeistopuolueita myönteisemmin julkisen

vallan laajaan rooliin talouden ja yhteiskunnan ohjaamisessa (Beyme 1985, 136; Gallagher ym.

2005, 433–437). Suomen eduskuntapuolueet eduskunnan istumajärjestyksen perusteella

vasemmalta oikealle ovat vasemmistoliitto, sosialidemokraatit, vihreät, perussuomalaiset, keskusta,

kristillisdemokraatit, kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue 40 . Kun puolueiden sijoittumista

vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella on sen sijaan kysytty puolueiden kannattajilta, järjestys

muuttuu hieman ja se on vasemmalta oikealle vasemmistoliitto, sosialidemokraatit, vihreät,

perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, keskusta, ruotsalainen kansanpuolue ja kokoomus.

(Paloheimo 2008, 38–39.)

Vasemmisto–oikeisto-jako näkyy vahvasti puolueiden ohjelmateksteissä. Vasemmistopuolueiden

(vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja vihreät) ohjelmissa on runsaasti tasa-arvoa ja markkinoiden

sääntelyä painottavia väittämiä. Keskustaoikeistolaisten puolueiden ohjelmissa on sen sijaan

runsaasti vapausoikeuksia painottavia väittämiä, ja ohjelmissa korostetaan markkinamekanismia ja

39 Kuitenkin esimerkiksi keskusta–periferia-ulottuvuus voi olla kuntapalvelujen kehittämistä koskevien intressiasemien
muotoutumisessa relevantti, koska kunnalliset hyvinvointipalvelut ovat tärkeä aluepolitiikan väline. Tässä
tutkimuksessa rajaudutaan kuitenkin vain vasemmisto–oikeisto-ulottuvuuden merkityksen tarkasteluun.  Rajaus on
perusteltu koska vasemmisto–oikeisto-ulottuvuutta voidaan pitää tärkeimpänä julkisten hyvinvointijärjestelmien
laajuutta ja julkisen hallinnon markkinaehtoista kehittämistä koskevana poliittisena jakolinjana.

40 Ruotsalaisen kansanpuolueen sijainti äärimmäisenä oikealla johtuu kuitenkin historiallisista tulkkausteknisistä syistä
(Paloheimo 2008, 38).
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markkinoiden vapautta enemmän tai vähintään yhtä paljon kuin talouden sääntelyä. Tulonsiirtoja

koskevien väittämien osalta vasemmisto- ja keskustaoikeistolaisten puolueiden ohjelmat eivät sen

sijaan eroa merkittävästi toisistaan.  (Emt, 30–31, 40–41.)

On huomattava, että puolueiden hyvinvointivaltiota koskevat ohjelmalliset linjaukset eivät

välttämättä ole yhtenevät puolueiden kannattajien asenteiden kanssa. Vaikkakin kaikkien

eduskuntapuolueiden kannattajat suhtautuvat nykyään hyvinvointivaltioon melko myönteisesti,

pääsääntönä on, että keskusta- ja oikeistopuolueiden kannattajat suhtautuvat vasemmistopuolueiden

ja vihreiden kannattajia kielteisemmin Suomen verotuksen korkeaan tasoon (ja progressiivisuuteen),

ja vasemmistopuolueita ja vihreitä myönteisemmin muun muassa tuloeroihin, markkinatalouteen,

käyttäjämaksuihin ja julkisten palvelujen yksityistämiseen. Keskustapuolueen osalta tuloksia on

kuitenkin tarkennettava siten, että keskustan kannattajat ovat usein verotusta, yksityistämistä ja

käyttäjämaksuja koskevassa suhtautumisessa hyvin lähellä sosialidemokraattien ja vihreiden

asenteita. (Elinkeinoelämän valtuuskunta 2001, 48–52; Forma 2007, 21, 24, 27; Haavisto 2007, 23;

Marski 1996, 22–51; Torvi & Kiljunen 2005, 15.)

Eri puolueiden kannattajien hyvinvointivaltiota ja julkisen hallinnon markkinaehtoisia uudistuksia

koskevissa asenteissa on havaittu olevan suurempia eroja kuin puolueiden linjausten välillä. Tämän

on katsottu johtuvan keskeisesti siitä, että kansalaisten asenteet hyvinvointivaltiota kohtaan ovat

hyvin myönteisiä, minkä vuoksi puolueet pyrkivät hyvinvointivaltiomyönteisellä retoriikallaan

vetoamaan mahdollisimman suureen äänestäjäjoukkoon41 . (Kallio 2010, 96.) Toisaalta voidaan

myös ajatella, että Suomen poliittisen päätöksenteon konsensushenkisyys pakottaa puolueet

maltillisiin linjauksiin. Jos nimittäin politiikka on kompromissihakuista, ei myöskään puolueiden

retoriikka voi olla vahvasti eroja kärjistävää.

Puolueiden ideologiset erot juontavat juurensa puolueiden aatteellisten traditioiden eroavaisuuksista,

jotka voidaan palauttaa aina 1800-luvun kolmesta suuresta poliittisesta ideologiasta – liberalismista,

konservatismista ja sosialismista – omaksuttuihin vaikutteisiin, sekä puolueiden erilaisista

41 Suomalaisia äänestäjiä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että äänestäjän puoluevalintaan vaikuttavat niin oman
ammattiryhmän etu, puolueiden ideologiset ja ohjelmalliset linjaukset, samastuminen jonkin tietyn puolueen
kannattajaksi sekä tilannekohtaiset tekijät, kuten kullekin vaaleille tyypilliset vaaliteemat ja ehdokkaiden
henkilökohtaiset ominaisuudet. Vaikkakin vasemmisto–oikeisto-ulottuvuuden merkitys Suomessa poliittisen
järjestelmän ristiriitaulottuvuutena on viime vuosikymmeninä heikentynyt, sitä pidetään edelleen parhaana
puoluevalinnan selittäjänä. (Paloheimo 2008, 42–44, 55–57; Paloheimo & Sundberg 2005, 200–201.) On toki selvää,
että monet valitsevat äänestämänsä poliittisen puolueen esimerkiksi puolueen edustamien moraaliarvojen perusteella,
sen perusteella kuinka vahvasti puolue ilmaisee kannattavansa esimerkiksi ympäristönsuojelua, ja monet äänestävät
henkilöä puolueen sijaan. Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit ovat kuitenkin keskeisiä
poliittisten järjestelmien jakolinjoja, jotka konkretisoituvat keskeisimmin vasemmisto–oikeisto-jaossa. Näin on
erityisesti julkisen hallinnon kehittämisen kohdalla.
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kannattajakunnista ja muista puolueita lähellä olevista intressiryhmistä, joiden taloudellis-poliittiset

ja muut yhteiskunnalliset intressit eroavat toisistaan. Puoluepolitiikka onkin vahvasti

eturyhmäpolitiikkaa, jonka avulla pyritään poliittisen prosessin kautta edistämään puolueiden

kannattajien taloudellisia ja muita tavoitteita.

Poliittisena ideologiana liberalismi on varsin heterogeeninen, mutta liberalismin ehkä

keskeisimpänä teemana voidaan pitää yksilöiden arvon korostamista sosiaalisten kollektiivien sijaan.

Liberalismin sisältä on kuitenkin erotettavissa valtion tehtävien laajuuteen hyvin eri tavoin

suhtautuvia suuntauksia, kuten negatiivista vapautta korostava ja kansalaisyhteiskuntaa ”vapauden

valtakuntana” ihannoiva klassinen liberalismi ja toisaalta laajoja positiivisia vapauksia ja

hyvinvointivaltiota kannattava sosiaaliliberalismi. (Bellamy 1992, 24.) Klassisesta liberalismista

vaikutteita omaksunutta ja sosiaaliliberalismia kritisoivaa uusliberalismia on käsitelty luvussa 2.1.

Konservatismille puolestaan oli keskeistä kielteinen suhtautuminen yhteiskunnan radikaaliin

uudistamiseen ja kaikenlaisiin yhteiskunnallisiin utopioihin. Tämä on ymmärrettävissä sitä taustaa

vasten, että konservatismi syntyi vastareaktiona Ranskan suuren vallankumouksen myötä

levinneisiin liberaaleihin vaatimuksiin kansalaisoikeuksista ja kansansuvereniteetista. (O'Sullivan

1975, 9-12.) Modernit konservatiivipuolueet eivät kuitenkaan ole konservatiivisia poliittisen

ideologian tässä merkityksessä, vaan useimmiten puolueiden ohjelmissa markkinaliberalismi

yhdistyy perhe- ja moraaliarvojen vaalimiseen (Beyme 1985, 50; Gallagher ym. 2005, 246).

Sosialismi poliittisena ideologiana pitää sisällään hyvin erilaista yhteiskunta-ajattelua. Sosialismin

kaikissa suuntauksissa ilmenee kuitenkin lievemmässä tai jyrkemmässä muodossa

yksityisomistuksen kritiikki ja vahva yhteiskunnallisen tasa-arvon korostaminen (Wright 1986, 20–

22).

Tutkimuksen kohteena olevista puolueista sosialistista aatesuuntaa edustavat sosialidemokraatit ja

vasemmistoliitto (Paastela 2006, 80–88). Euroopan sosialidemokraattisille puolueille toisen

maailmansodan jälkeen tyypillinen linja on ollut kannattaa säänneltyä sekataloutta, kun taas

kommunistiset puolueet ovat korostaneet vallankumouksellista tietä sosialismiin (Gallagher ym.

2000, 233). Vasemmistoliiton edeltäjät (SKDL ja SKP) edustivat kommunistista sosialismin

suuntausta, mutta niiden jälkeen muodostettu vasemmistoliitto ei ole kommunistinen puolue, vaan

sitä voidaan pitää uusvasemmistolaisena tai punavihreänä puolueena (Mickelsson 2007, 395;

Paastela 2006, 94–95).
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Sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat kannattajakunniltaan työväenluokkaisia.

Sosialidemokraatit saa paljon kannatusta työväestöltä, alemmilta toimihenkilöiltä ja eläkeläisiltä.

Työväestön määrän vähentyessä puolue on kuitenkin laajentanut kannatustaan toimihenkilöväestöön,

ja nykyään vähemmistö puolueen jäsenistä on ammattiasemaltaan työntekijöitä. (Paloheimo 2008,

33; Paloheimo & Sundberg 2005, 176–177.)  Vasemmistoliiton kannatus on suurinta työntekijöiden,

työttömien, eläkeläisten ja vähän koulutettujen keskuudessa. Vasemmistoliiton ja

sosialidemokraattien äänestäjien selvä enemmistö kokee itsensä vasemmistolaisiksi. (Konttinen ym.

2003, 82; Paloheimo 2008, 33; Paloheimo & Sundberg 2005, 176–177.)

Sekä sosialidemokraattien että vasemmistoliiton periaateohjelmissa korostetaan perinteisiä

sosialismin arvoja kuten vapautta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. Sosialistinen interventio talouteen

ilmenee säännellyn markkinatalouden kannattamisena, jossa talous on alistettu yhteiskunnan

palvelukseen. Konkreettisesti tämä ilmenee muun muassa vaatimuksina säännellä maailmantaloutta,

pääomanliikkeitä ja ylikansallisia yrityksiä. Keskeisimpänä erona puolueiden välillä on

vasemmistoliiton selvempi vasemmistolaisuus ja vahvempi ympäristönsuojelun painotus. (Suomen

Sosialidemokraattinen Puolue 1999; Vasemmistoliitto 2007.)

Kuntapalveluissa vasemmistopuolueiden myönteinen suhtautuminen julkisen vallan rooliin ilmenee

muita puolueita vahvemmissa kuntien oman palvelutuotannon tärkeyttä korostavissa linjauksissa ja

kielteisenä suhtautumisena palvelumaksuihin. Sosialidemokraattien vuoden 2008

kuntavaaliohjelmassa linjataan seuraavasti: ”julkisten palvelujen on oltava jatkossakin

hyvinvointiyhteiskunnan ydin, jota sopivalla tavalla kolmannen sektorin ja yritysten palvelut

täydentävät”. Edelleen jatketaan, että ”kunta on ja pysyy vastuussa siitä, että palvelut ovat

vaikuttavuudeltaan korkeatasoisia, laadukkaita ja taloudellisesti tehokkaasti tuotettuja”. Käyttäjien

valinnanvapaus palveluntuottajien välillä ei sosialidemokraattien ohjelmassa ole keskeisessä

asemassa, ja palvelusetelit mainitaan vain vanhusten kotipalvelujen kehittämisen välineenä.

Tällöinkin korostetaan samanaikaisesti palvelusetelin käytön vapaaehtoisuuden tärkeyttä, sen

riittävää suuruutta ja kunnan vastuuta palvelujen laadun turvaamisesta. (Suomen

Sosialidemokraattinen Puolue 2008.)

Vasemmistoliitto on kuntapalvelujen järjestämistapoja koskevissa linjauksissaan odotetusti samoilla

linjoilla sosialidemokraattien kanssa todetessaan, että ”kuntien palvelut tulee toteuttaa

pääsääntöisesti kunnan omana työnä”. Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa ei käyttäjien

valinnanmahdollisuutta palveluntuottajien välillä tai palveluseteleitä mainita kertaakaan.
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(Vasemmistoliitto 2008.) Sosialidemokraattien kuntavaaliohjelmassa otetaan pääsääntöisesti

kielteinen linja kuntien palvelumaksujen korotuksiin: ”palvelumaksujen korotuksiin suhtaudutaan

suurella kriittisyydellä” (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2008). Myös vasemmistoliiton

ohjelmassa korostetaan kuntapalvelujen maksuttomuuden tärkeyttä: ”kuntapalvelujen on oltava

laadukkaita ja maksuttomia tai saatavissa kohtuukorvauksella” (Vasemmistoliitto 2008).

Kokoomuksen ideologiset juuret ovat konservatiivisessa aatesuunnassa, joskin konservatismin

merkitys puolueen ideologiassa on toisen maailmansodan jälkeen vähentynyt ja puolueen ideologia

on nykypäivän konservatiivipuolueille tyypillisesti saanut vahvasti vaikutteita liberalismista

(Lahtinen 2006, 62–72). Kokoomuksen pääasiallinen äänestäjäkunta koostuu johtavassa asemassa

olevista ja ylemmistä toimihenkilöistä, mutta puolueella on myös työläiskannatusta. Yrittäjien,

suurituloisten ja korkeakoulutettujen keskuudessa kokoomus on selvästi suosituin puolue. Suurin

osa kokoomuksen äänestäjistä sijoittaa itsensä oikeistoon, ja vain harvat itsensä vasemmistoon

identifioivista äänestävät kokoomusta. (Konttinen ym. 2003, 82; Paloheimo 2008, 33; Paloheimo &

Sundberg 2005, 178.)

Kokoomus määrittelee itsensä ”keskustaoikeistolaiseksi kansanpuolueeksi” ja puolueen

vapauskäsityksessä korostetaan ihmisen vapautta omasta toiminnastaan. Puolueen ohjelmissa tasa-

arvo ymmärretään nimenomaan mahdollisuuksien tasa-arvona. Konservatiivipuolueille tyypilliseen

tapaan puolue korostaa markkinataloutta sekä työn ja yrittäjyyden tärkeyttä.  Moraaliarvoiltaan

kokoomuksen periaateohjelmaa ei kuitenkaan voi pitää kovin konservatiivisena. (Kansallinen

Kokoomus 2006.)

Markkinatalouden korostus näkyy myös kokoomuksen vuoden 2008 kuntavaaliohjelmassa, jossa

suhtaudutaan ostopalveluihin hyvin myönteisesti. Esimerkiksi terveyspalvelujen osalta linjataan,

että ”vastuu terveyspalvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta on aina kunnalla, mutta palvelun voi

tuottaa jokin muukin taho kuin kunta itse”. Ostopalvelutoimintaa perustellaan ”palvelutuotannon

tehostumisella, henkilöstön saatavuuden parantumisella ja palvelujen parantumisella”.

Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa suhtautuminen myös palvelujen käyttäjien valinnanvapauden

lisäämiseen on myönteistä, ja palvelusetelit mainitaan eräänä konkreettisena palvelujen käyttäjien

valinnanvapautta lisäävänä toimenpiteenä. (Kansallinen Kokoomus 2008.)

Kristillisdemokraattisen ideologian keskiössä ovat kristilliset arvot. Arvokonservatismi ilmenee

perhearvojen ja avioliiton korostamisena sekä muun muassa kielteisenä suhtautumisena aborttiin.

Talouspoliittisilta tavoitteiltaan kristillisdemokraattien ohjelma heijastelee Euroopan
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konservatiivipuolueille tyypillisiä teemoja, kuten työnteon ja yrittämisen kannustimien tärkeyttä.

(Kristillisdemokraatit 2005.) Kristillisdemokraatit saavat melko tasaisesti kannatusta eri

väestöryhmistä. Kristillisdemokraattien kannatus on suurempaa alempien toimihenkilöiden ja

työntekijöiden keskuudessa kuin johtavassa asemassa olevien keskuudessa. Peräti kolmasosa

kristillisdemokraattien kannattajista katsoo kuuluvansa työväenluokkaan, mikä on selvästi

enemmän kuin muilla porvaripuolueilla. Kaksi kolmasosaa puolueen kannattajista on naisia.

(Paloheimo & Sundberg 2005, 180–181.)

Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelmassa ei ole eksplisiittisiä kuntapalvelujen järjestämistapoja

koskevia linjauksia. Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelmassa pidetään kuitenkin tärkeänä, että

yrityksille ja yksityisille palveluntuottajille taataan tasavertainen kilpailuasema sekä toisiinsa että

myös kunnan omaan tuotantoon nähden. Erityisesti korostetaan että myös laatuvaatimusten tulee

olla tällöin samat.  Ohjelmassa ei myöskään ole myönteistä tai kielteistä linjausta kuntien

käyttäjämaksuihin lukuun ottamatta mainintaa kirjastopalvelujen maksuttomuuden tärkeydestä.

(Kristillisdemokraatit 2008.)

Ruotsalaisen kansanpuolueen ideologia on saanut vaikutteita sekä liberalismista että

konservatismista (Borg 2006, 27). Eurooppalaisten puolueperheiden luokituksessa puolue voidaan

lukea alueellisiin ja etnisiin puolueisiin (Beyme 1985, 122; Gallagher ym. 2005, 254). Ruotsalainen

kansanpuolue onkin Suomessa ennen kaikkea kielipuolue.  Ruotsalainen kansanpuolue ilmaisee

olevansa vapaamielinen ja liberaali puolue. Puolueen talouspoliittiset linjaukset ovat vahvasti

markkinataloutta korostavia. (Ruotsalainen kansanpuolue 2006.) Lähes kaikki ruotsalaisen

kansanpuolueen äänestäjät ovat ruotsinkielisiä (93 % RKP:n kannattajista vuoden 2003

eduskuntavaaleissa oli ruotsinkielisiä ja 97 %:lla äänestäjistä ruotsi oli joko oma tai puolison

äidinkieli). RKP menestyy keskimääräistä paremmin yrittäjien, toimihenkilöiden, korkeasti

koulutettujen ja suurituloisten keskuudessa. (Paloheimo & Sundberg 2005, 181.)  Ruotsalaisen

kansanpuolueen vuoden 2008 kuntavaaliohjelma ei sisällä eksplisiittisiä palvelujen

järjestämistapoja koskevia linjauksia (Ruotsalainen Kansanpuolue 2008).

Keskusta edustaa keskusta- tai agraaripuolueille ominaista agraarista aatesuuntausta, mutta

puolueen ideologiassa on vahvasti vaikutteita myös liberalismista (Ruostetsaari 2006, 35).

Perinteisesti agrarismilla on tarkoitettu maalais- ja maatalousväestön etuja ajavaa, maalais- ja

maaseutumaista elämänmuotoa puolustavaa sekä kaupunkien poliittista ja taloudellista ylivaltaa

vastustavaa aatesuuntaa. Vasemmistopuolueiden tavoin agraaripuolueet ovat kokeneet

hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvaetuudet tärkeiksi sekä korostaneet talouden sääntelyn tarvetta.
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Samanaikaisesti puolueet ovat kuitenkin oikeistopuolueiden tavoin pitäneet tärkeinä

yksityisyrittäjyyttä ja korostaneet perinteisiä moraaliarvoja. Maaseutuväestön pienennyttyä puolueet

ovat pyrkineet olemaan yhä enemmän ’oikeita’  keskustapuolueita42. (Gallagher ym. 2005, 251.)

Keskustan kannatus on vahvimmillaan maanviljelijöiden keskuudessa. Vuoden 2003

eduskuntavaaleissa keskusta sai 2/3 maanviljelijöiden äänistä ja vuoden 2007 eduskuntavaaleissa

4/5 maanviljelijöiden äänistä. Kuitenkin keskustan kannattajista enää vain noin 10 % (vuoden 2007

eduskuntavaaleissa) on maanviljelijöitä. Keskusta saa paljon ääniä toimihenkilöiltä ja korkeasti

koulutetuilta. Keskustan äänestäjät jakautuvat vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella

identifioitumisen perusteella melko tasaisesti keskustaoikeiston, keskustan ja oikeiston kesken. Sen

sijaan vain harvat vasemmistolaisena itseään pitävät äänestävät keskustaa. (Konttinen ym. 2003, 82;

Paloheimo 2008, 33; Paloheimo & Sundberg 2005, 173–175.)

Keskustan kuntavaaliohjelmassa suhtaudutaan varsin myönteisesti kunnan toimintojen

ulkoistamiseen. Keskustan kuntavaaliohjelmassa todetaan, että ”kuntien on kehitettävä aktiivisesti

palvelujen tuottamistapoja ja kannustettava palvelu- ja kasvuyrittäjyyteen alueellaan”. Edelleen

todetaan, että ”julkiset liikelaitokset eivät saa vääristää kilpailua yksityisen yritystoiminnan” kanssa

ja että ”palvelujen turvaamiseksi tarvitaan kuntien omaa palvelutuotantoa, kuntien välistä

yhteistyötä sekä ostopalveluja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta”. (Suomen Keskusta 2008.)

Käyttäjien valinnanvapauden lisääminen palveluntuottajien välillä ei keskustan ohjelmassa ole

korostetusti esillä, vaan esimerkiksi palvelusetelit mainitaan vain terveyden edistämisen yhteydessä.

Keskustan ohjelmassa ei ole myöskään selkeän myönteistä tai kielteistä kantaa palvelumaksuihin.

Ohjelmassa linjataan kuitenkin, että peruspalvelut on tuotettava ”kohtuullisella vero- ja

maksurasituksella”. (Suomen Keskusta 2008.)

Perussuomalaisten ideologiassa korostuu ’kansan’ mielipiteiden heijastelu ja ’vanhojen’ puolueiden

kritiikki. Puolueen periaateohjelman talouspoliittisissa linjauksissa on sekä vasemmisto- että

oikeistopuolueille tyypillisiä teemoja. Arvoiltaan ohjelma on melko konservatiivinen, mutta

talouspolitiikan osalta ohjelmassa on sekä oikeisto- että vasemmistopuolueille tyypillisiä teemoja43.

42 Keskustan uusimmassa periaateohjelmassa korostetaan oikeistopuolueille tyypillisesti yritysten toimintaedellytysten
turvaamisen ja työntekoon kannustamisen tärkeyttä. Vasemmistolaisia teemoja puolestaan edustavat valtion roolin
korostaminen hyvinvointipalvelujen ja perusturvan takaajana. Agraaripuolueille tyypillisesti aluepolitiikka ja
maaseudun asioiden ajaminen ovat ohjelmassa korostetusti esillä. Kuntien näkökulmasta oleellista on vahva kunnallisen
ja maakunnallisen itsehallinnon korostaminen. (Suomen Keskusta 2006.)

43 Ohjelmassa on sekä perinteisesti oikeistoon liitettyjä teemoja, kuten työnteon kannustavuuden korostaminen ja “kovat
toimet” rikollisuutta vastaan, että vasemmistoon liitettyjä teemoja kuten työttömyyden poistaminen, työelämän
laadullinen kehittäminen ja pitkäaikaistyöttömien aseman parantaminen (Perussuomalaiset 2005).
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(Perussuomalaiset 2005.) Perussuomalaisten kannattajakunta on hyvin työväenluokkainen. Yli

puolet puolueen äänestäjistä samastuu työväenluokkaan. (Paloheimo & Sundberg 2005, 181–182.)

Kuntapalvelujen tuottamista koskevissa linjauksissa perussuomalaisten tavoiteohjelmassa on sekä

kunnan omistusta puoltavia, kuten kunnan strategisten (mm. vesi- ja energialaitokset) ja voittoa

tuottavien toimintojen julkisen omistuksen tärkeyttä korostavia, mutta myös yksityistämistä

maltillisesti puoltavia lausuntoja (”vanhuspalveluissa kuntien järjestämiä palveluja voidaan

täydentää yksityisillä palveluilla”). Palvelumaksujen osalta perussuomalaisten ohjelmassa

korostetaan palvelumaksujen korotusten haitallisuutta pienituloisille ”kaikkein huonoimpana

vaihtoehtona”, joskin samalla korostetaan myös kunnallisveron korotusten haitallisuutta.

(Perussuomalaiset 2008.)

Euroopan vihreiden puolueiden puolueideologioiden keskeiset teemat ovat liittyneet

ympäristönsuojeluun, talouskasvuideologian kritiikkiin sekä teollisuuden ja elinkeinoelämän

sääntelyn tarpeeseen (Gallagher ym. 2005, 241). Suomenkin vihreät korostavat

puolueideologiassaan globaalia oikeudenmukaisuutta (”maailmanlaajuinen ihmisten, lajien ja

sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus”), painottavat talouden roolia ihmisten ja ympäristön

palvelijana, korostavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia talouskasvun sijaan sekä vaativat

nykyistä vahvempaa demokratiaa. (Vihreä liitto 2006.) Vihreiden kannatus painottuu

eteläsuomalaisiin, nuoriin, hyvin koulutettuihin, opiskelijoihin, toimihenkilöammateissa toimiviin ja

naisiin. Vihreiden äänestäjät identifioituvat useammin vasemmistoon ja keskustaan kuin

keskustaoikeistoon tai oikeistoon. (Konttinen ym. 2003, 82–83; Paloheimo & Sundberg 2005, 180.)

Vihreiden vuoden 2008 kuntavaaliohjelmassa ei ole erityisiä kuntapalvelujen järjestämistapoja

koskevia linjauksia44.

Puolueiden kuntavaaliohjelmista havaitaan, että vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit korostavat

vahvimmin kunnan oman palvelutuotannon vahvan aseman tärkeyttä. Kokoomuksen ohjelmassa

sen sijaan suhtaudutaan myönteisesti yksityiseen palvelutuotantoon, ulkoistamiseen ja käyttäjien

valinnanvapauden lisäämiseen palveluntuottajien välillä. Myös keskustan ohjelmassa suhtaudutaan

kuntapalvelujen ulkoistamiseen melko myönteisesti, mutta käyttäjien valinnanvapaus

44 Ohjelmassa otetaan kuitenkin vahvasti kantaa hyvien julkisten palvelujen puolesta (”vihreät kannattavat hyviä julkisia
palveluja, sillä ne luovat tasa-arvoa ja parantavat elämänlaatua”) ja korostetaan kuntalaisten valinnanvapautta
(”palveluiden täytyy toimia notkeasti, sillä apua tarvitsevat eivät voi joustaa ja kuntalaisilla on erilaisia tarpeita”).
Vihreiden ohjelmassa ei ole kuntien palvelumaksuja koskevia linjauksia. Ohjelmassa käyttäjämaksut mainitaan
ainoastaan myönteisenä suhtautumisena ruuhkamaksuihin. Lisäksi ohjelmassa painotetaan erityisesti maksuttoman
korkeakoulutuksen tärkeyttä. (Vihreä liitto 2008.)
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palveluntuottajien välillä ei ole kovin keskeisellä sijalla. Ruotsalaisen kansanpuolueen, vihreiden ja

kristillisdemokraattien ohjelmissa ei ole palvelutuotannon järjestämistä koskevia suorasanaisia

linjauksia. Perussuomalaisten ohjelmassa on sekä ulkoistamisen laajentamista että sen supistamista

koskevia vaatimuksia.

Vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien ohjelmien yleislinjana on kriittinen suhtautuminen

kuntien palvelumaksuihin. Ehdottoman kielteistä kantaa palvelumaksuihin ei kuitenkaan

kummankaan vasemmistopuolueen ohjelmassa oteta. Ehkä palvelumaksuista luopumista ei koeta

realistiseksi vaihtoehdoksi, tai sitten halutaan säilyttää palveluissa omavastuu. Myös

perussuomalaisten ohjelmassa suhtautuminen palvelumaksuihin on kriittistä. Muiden puolueiden

ohjelmissa ei ole selkeitä palvelumaksuja koskevia linjauksia, vaan palvelumaksuihin ei ole viitattu

joko ollenkaan tai niihin on viitattu lähinnä yksittäisten kunnan toimintojen kohdalla.

Kuntavaaliohjelmien perusteella puolueiden välillä on selkeitä eroja niiden suhtautumisessa

kuntapalvelujen järjestämisvaihtoehtoihin. Puolueiden periaateohjelmista puolestaan käy ilmi, että

puolueet suhtautuvat julkisen vallan vahvaan rooliin markkinoiden sääntelijänä ja tuloerojen

tasaajana eri tavoin. Tämä heijastelee paitsi puolueiden historiallisia aatetraditioita, niin myös

puolueiden toisistaan eroavia intressiryhmiä.

Vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit on perinteisesti ymmärretty työväestön intressejä edustaviksi

puolueiksi. Ammattijärjestöissä vasemmistopuolueiden kannatus on suurinta SAK:n jäsenliitoissa ja

pienintä Akavan jäsenliitoissa. Kokoomuksen on puolestaan katsottu edustavan tuotantovälineiden

omistajien, elinkeinoelämän ja varakkaan keskiluokan intressejä. Yritysjohtajilla ja työnantajilla

kokoomus onkin hallitseva puolue. Maataloussektorin edunvalvojana keskustaa on pidetty

hallitsevana puolueena, ja puolueella on vahvat yhteydet maataloustuottajien etujärjestöön

MTK:oon. RKP, kristillisdemokraatit, vihreät ja perussuomalaiset eivät edusta yhtä vahvasti

minkään tietyn väestöryhmän intressejä. RKP:lla on kuitenkin yhteyksiä ruotsinkielistä väestönosaa

edustaviin säätiöihin ja etujärjestöihin ja vihreillä luonnonsuojelujärjestöihin. (Nousiainen 1998,

94–114; Sundberg 2008, 76–79.) Yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia

intressikonflikteja käsitellään enemmän seuraavassa luvussa.

Puolueiden kuntavaaliohjelmissa ei ole lainkaan tulosjohtamista koskevia linjauksia. Tämä on

ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että kuntien hallinnon sisäiset kehittämistoimenpiteet eivät ole
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kuntavaaleissa lainkaan keskeinen teema. Tämä johtuu tietenkin siitä, ettei mikään puolue ole

teemaa kovin vahvasti politisoinut45.

Tutkimuksessa poliittista ideologiaa ja puolueideologiaa tarkastellaan yhteiskuntaryhmien välisten

taloudellis-poliittisten intressikonfliktien ideologista tasoa kuvaavina muuttujina. Poliittinen

ideologia tarkoittaa tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa sijoittumista vasemmisto–oikeisto-

ulottuvuudella, jota on Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksissa mitattu kysymällä asiaa

päättäjiltä itseltään (viisiportainen asteikko; 1 = vasemmisto; 5 = oikeisto). Vastausten 1–2 voidaan

katsoa edustavan vasemmistoa, vastauksen 3 keskustaa ja vastausten 4–5 oikeistoa. Vuosien 1995–

2003 kyselyiden perusteella46 päättäjistä 25 % sijoittaa itsensä vasemmistoon, 37 % keskustaan ja

38 % oikeistoon47. Aiemmissa tutkimuksissa keskustaan ja oikeistoon itsensä identifioivien sekä

keskusta- ja oikeistopuolueisiin kuuluvien päättäjien havaittiin suhtautuvan kuntien

palvelutuotannon talouspainotteisiin NPM-uudistuksiin vasemmistoon identifioituvia ja

vasemmistopuolueisiin kuuluvia päättäjiä myönteisemmin. (Ks. luku 1.2.)

Puolueideologiaa on tutkimuksen pohjana olevissa kyselyissä mitattu kysymällä päättäjältä hänen

puoluejäsenyyttään.  Kyselyihin (1995–2003) vastanneista päättäjistä 24,4 % oli keskustan, 23,8 %

sosialidemokraattien, 16,0 % kokoomuksen, 8,5 % RKP:n, 7,0 % vasemmistoliiton, 3,1 % vihreiden,

2,5 % kristillisdemokraattien ja 0,4 % perussuomalaisten jäseniä.  Sitoutumattomia tai muiden

puolueiden jäseniä vastaajista oli 14,2 %. Aiemmissa tutkimuksissa vasemmistoliiton,

sosialidemokraattien ja vihreiden jäsenten havaittiin suhtautuvan muiden puolueiden edustajia

kielteisemmin markkinasuuntautuneisiin palvelutuotannon kehittämistoimenpiteisiin. Osallisuus- ja

käyttäjänäkökulman puolestaan havaittiin olevan tärkeä vihreitä edustaville päättäjille. (Ks. luku

1.2.)

45  Ainoan poikkeuksen muodostaa sosialidemokraattien kuntavaaliohjelma, jossa mainitaan tilaaja–tuottaja-malli
yksittäisenä hallinnon kehittämisen toimenpiteenä. Ohjelmassa ei kuitenkaan oteta malliin selkeän myönteistä tai
kielteistä kantaa. Ohjelmassa linjataan seuraavasti: ”Tilaaja–tuottaja-mallia voidaan hyödyntää silloin, kun se tuottaa
lisätehokkuutta organisaatioon. Mikään organisaatiomalli ei ole eikä saa olla itseisarvo. Erilaisia malleja hyödynnetään
tarkoituksenmukaisella tavalla kunnallisessa palvelutuotannossa. ” (Suomen Sosialidemokraattinen puolue 2008.)

46  Luvuissa 2.3.–2.6. esitetyt prosenttiosuudet on, silloin kun se on ollut mahdollista, laskettu tutkimuksen koko
aineistosta, joka on muodostettu yhdistämällä vuosien 1995, 1999 ja 2003 luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten
aineistot. Joitakin luvun 2.6. prosenttiosuuksia laskettaessa on kuitenkin käytetty aineiston puutteista johtuen vain
vuoden 1995 aineistoa. Tekstissä mainitaan selvyyden vuoksi erikseen, minkä vuosien aineistoista prosentit on laskettu.

47 Puolueittain osuudet ovat seuraavat, VAS: vasemmisto: 78 %, keskusta: 19 %, oikeisto: 3 %; SDP: 65 %, 32 %, 4 %;
PS: 4 %, 56 %, 41 %; KESK: 2 %, 53 %, 45 %; RKP: 3 %, 37 %, 60 %; KD: 5 %, 64 %, 31 %: KOK: 1 %, 8 %, 91 %;
VIHR: 28 %, 58 %, 15 %; muu tai sit.: 20 %, 46 %, 34 %. Perussuomalaisten osalta luvut eivät välttämättä ole
luotettavia pienten solufrekvenssien vuoksi.
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Poliittisten ideologioiden ja puolueideologioiden eroavaisuuksien, puolueiden

ydinkannattajajoukkojen ja muiden intressiryhmien erilaisen yhteiskunnallisen aseman sekä

puolueiden kuntapalvelujen kehittämistä koskevien linjausten erojen perusteella voidaan tehdä

joitakin suhteellisen selviä NPM:a koskeviin suhtautumistapoihin liittyviä hypoteeseja. Poliittiseen

keskustaan ja oikeistoon identifioituvien sekä keskusta- ja oikeistopuolueiden jäsenten

tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevien

asenteiden voi perustellusti olettaa olevan myönteisempiä kuin vasemmistoon identifioituvien sekä

vasemmistopuolueiden ja vihreiden jäsenten.

Laatu ja osallistuminen -teeman mukaisiin NPM-uudistuksiin ei liity merkittäviä

yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja. Tämän vuoksi näitä konflikteja

kuvaavien muuttujien ei tulisi olla asenteiden selittäjinä kovin tärkeitä. Vaikka tässä tutkimuksessa

rajoitutaankin taloudellisiin selityksiin, niin aihetta koskeviin aiempiin tutkimuksiin nojautuen on

kuitenkin todennäköistä, että teemaan sisältyvät palvelujen laatu sekä palvelujen käyttäjien ja

kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentaminen ovat vasemmistoon identifioituville sekä

vasemmistopuolueita ja vihreitä edustaville päättäjille ainakin hieman tärkeämpiä kuin keskustaan

ja oikeistoon identifioituville sekä keskusta- ja oikeistopuolueita edustaville päättäjille.

2.4. Kuntien palvelutuotannon kehittämisen yhteiskunnalliset konfliktiulottuvuudet

Eri yhteiskuntaryhmien intressit markkinoiden sääntelyä, julkisen vallan vastuiden laajuutta ja

tulojen uudelleenjakoa koskeviin politiikkoihin vaihtelevat merkittävästi. Edellisessä luvussa

havaittiin, että nämä erot näkyvät vahvasti vasemmisto- ja oikeistopuolueiden välisinä ideologisina

erimielisyyksinä, mikä onkin ymmärrettävää ottaen huomioon puolueiden varsin erilaiset

ydinkannattajajoukot ja muut intressiryhmät. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin

yhteiskuntaluokkien ja muiden yhteiskuntaryhmien välisten taloudellisten intressikonfliktien

merkitystä päättäjien hyvinvointivaltiota ja julkisen hallinnon markkinaehtoista kehittämistä

koskeviin asenteisiin yhteydessä olevina tekijöinä48.

48 Tässä tutkimuksessa keskitytään yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressien merkitykseen ihmisten
julkisen talouden ja julkisten hyvinvointijärjestelmien laajuutta sekä julkisen hallinnon ja palvelutuotannon kehittämistä
koskevien intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Tämän vuoksi myös päättäjän yhteiskunnallisen
aseman vaikutusta hänen asenteisiinsa tarkastellaan nimenomaan tästä näkökulmasta. Toki voidaan ajatella, että
yhteiskuntaryhmien erilaiset asenteet ovat seurausta myös näiden ryhmien erilaisista arvoista, elämäntavoista tai
identiteeteistä. Tässä tutkimuksessa rajoitutaan kuitenkin yhteiskunnallisen aseman osalta poliittisen taloustieteen
selitysmalleihin, sillä yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien erojen on perusteltua katsoa olevan suurelta osin seurausta
todellisista materiaalisista intressikonflikteista. Muun väittäminen on puhdasta poliittista retoriikkaa. Lisäksi on
todettava, että tässä tutkimuksessa on omaksuttu varsin kansallisvaltiokeskeinen näkemys yhteiskuntaryhmien
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Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on käytetty monia yhteiskunnallisia jakoja koskevia

teorioita49. Tunnetuin yhteiskuntaryhmien välisten suhteiden konfliktisuutta korostava suuntaus on

marxilainen yhteiskuntaluokkien tutkimus.  Marxilainen luokkatutkimus perustuu Karl Marxin

esittämiin ajatuksiin tuotantovälineet omistavien kapitalistien ja pelkkää työvoimaansa myyvän

työväenluokan luokkaintressien konfliktisuudesta kapitalistisessa talousjärjestelmässä (Marx 2001,

221, 256–267; Marx & Engels 1991, 9, 17).  Marxin ohella ehkä merkittävin luokkatutkija Max

Weber puolestaan kokee, että ihmisen yhteiskunnallinen asema perustuu paitsi hänen taloudelliseen

luokka-asemaansa, niin myös hänen elämäntapaansa ja moraaliarvoihinsa perustuvaan statukseensa

sekä erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämistä varten perustettuihin ryhmiin eli

puolueisiin kuulumisen perusteella (Weber 1978, 926–939; Weber ym. 1991, 180–195).

Vaikka yhteiskunnassa epäilemättä on yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellisia intressikonflikteja, ei

yhteiskuntatieteissä kuitenkaan vallitse lainkaan yksimielisyyttä siitä, ovatko nimenomaan

yhteiskuntaluokat keskeisin yhteiskuntaryhmien välinen konfliktiulottuvuus. Esimerkiksi feministit

ovat korostaneet sukupuolta keskeisenä tai jopa keskeisimpänä yhteiskunnallisena jakona (ks. esim.

Freedman 2001, 1–6). Myös ’rotu’, etnisyys ja kansallisuus ovat monissa maissa keskeisiä ihmisiä

luokittelevia jakolinjoja (ks. esim. Best 2005, 149–192; Mason 2000, 91–94: McCrone 2000, 115–

118). Ikäkin on useissa poliittisissa kysymyksissä keskeinen ihmisiä erotteleva jakolinja (aihetta

käsitellään enemmän myöhemmin tässä luvussa). Yhteiskuntatieteissä on tarkasteltu myös ihmisen

yhteiskunnallisen käyttäytymisen biologisia perusteita (ks. esim. Wilson 1976, 7–31), kuten

ihmisten synnynnäisten älykkyyserojen vaikutusta yhteiskunnallista eriarvoisuutta aiheuttavana

hyvinvointivaltiota koskeviin intresseihin. Nämä intressit ovat tietenkin yhteydessä vapaakauppaa ja pääomien vapaata
liikkuvuutta koskeviin intresseihin (ks. luku 2.2.). On myös selvää, että julkisten palvelujen yksityistäminen ja julkisen
palvelutuotannon kilpailuttaminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaisten yritysten lisäksi
monikansallisillekin yrityksille. Tällöin monikansallisten yritysten uudet liiketoimintamahdollisuudet lisäävät niiden
omistajien tuottomahdollisuuksia sekä valtaa kansallisvaltioihin ja kotimaisiin yrityksiin nähden. NPM:n kytkeytymistä
tämäntyyppisiin intressikonflikteihin ei tutkimuksen aineistolla ole kuitenkaan mahdollista käsitellä.

49  On esitetty myös väitteitä siitä, ettei yhteiskuntaryhmien välillä valitsisi merkittäviä taloudellis-poliittisia
intressikonflikteja. Esimerkiksi monet liberalistit kokevat, että erot ihmisten keskinäisessä asemassa ovat ainoastaan
seurausta heidän itse vapaasti tekemistään yksilöllisistä valinnoista (ks. esim. Heywood 2004, 34–36). Klassiset
pluralistit kuten Robert Dahl ja David B. Truman puolestaan ovat kokeneet, että valta on yhteiskunnassa jakautunut
tasaisesti erilaisten taloudellisten ja ideologisten painostusryhmien kesken (Dahl 1961, 218–220, 223–228; Truman
1971, 505–516). Tällaisille väitteille ei kuitenkaan ole juuri perusteita, koska moderneissa yhteiskunnissa työnjaon
eriytyminen, ihmisten kasvuympäristö ja ihmisten erilaiset biologiset ominaisuudet ovat syynä ihmisten erilaisiin
mahdollisuuksiin vaikuttaa talouteen ja politiikkaan poliittisen prosessin ja muiden keinojen kautta.  Käytännössä
valtion, ja kansan valitsemien poliittisten päätöksentekijöiden todellista vaikutusvaltaa rajoittavat kapitalistisessa
talousjärjestelmässä vahvasti myös valtioon kohdistuvat vaatimukset pääomien kasautumisen edellytysten turvaamisesta
(ks. esim. Offe 1984, 51–61; Poulantzas 1975, 165–174) sekä korporatistisesti organisoituneiden pääomaa ja
työntekijöitä edustavien etujärjestöjen harjoittama painostus (ks. esim. Panitch 1980, 173–176; Schmitter 1974, 93–95).
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tekijänä (ks. esim. Herrnstein & Murray 1996, 25–27, 127–129). Nämä teemat eivät kuitenkaan ole

olleet kovin suosittuja muodollista tasa-arvoa korostavassa yhteiskunnallisessa asenneilmastossa.

On myös väitetty, että postmoderneissa yhteiskunnissa yhteiskuntaluokkien merkitys olisi

vähentynyt kun ihmisten identiteetit ovat muuttuneet aiempaa kompleksisemmiksi ja

joustavammiksi (ks. esim. Lyotard 1996, 14–17). Samanlaisia teesejä sisältyy

perinteisempää ’modernia’ yhteiskuntatiedettä edustavien Anthony Giddensin,  Ulrich Beckin, Scott

Lashin ja Zygmunt Baumanin ajatuksiin ”riskiyhteiskunnasta”, ”notkeasta modernista”

ja ”refleksiivisestä modernisaatiosta” yhteiskuntaa  individualisoivina tendensseinä (Bauman 2001,

1–15, 32–38; Beck 1992, 19–24, 87–101, 134–137; Beck ym. 1994, 13–16). Muutoksen taustalla on

katsottu olevan suuret yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, kuten siirtymä jälkiteolliseen

yhteiskuntaan, jossa palvelujen osuus tuotannosta kasvaa ja teollisuuden laskee (Bell 1973, 14–33,

127–137), ja siirtymä tietoyhteiskuntaan, jossa taloudellinen tuotanto perustuu yhä enemmän

informaatioteknologian hyödyntämiseen (Castells 2000, 60–88, 201–229).

Muiden kuin luokkapohjaisten jakojen merkitys yhteiskunnallisina jakolinjoina (esimerkiksi

postmaterialistiset arvot) on epäilemättä viime vuosikymmeninä kasvanut, mutta väitteille

yhteiskuntaluokkien ’kuolemasta’ ei ole perusteita. Ei esimerkiksi ole ristiriidatonta evidenssiä edes

siitä, että luokkaäänestäminen läntisissä demokratioissa olisi vähentynyt (ks. esim. Clark & Lipset

1991, 401–408; van der Waal ym. 2007, 416–417). Yleisestikin vasemmisto–oikeisto-jaon vahva

merkitys ja näkyvyys ihmisten mielissä politiikan keskeisimpänä jakolinjana, ja puolueiden

kannattajakuntien ja muiden intressiryhmien erot antavat pikemminkin tukea sille, että perinteisesti

ymmärretty työntekijöiden ja kapitalistien yhteiskuntaluokkien välinen intressikonflikti elää ja voi

hyvin. Tämä ei olekaan yllättävää ottaen huomioon konfliktin perustan olevan itse kapitalistisen

talousjärjestelmän toimintalogiikassa. Globalisaatio, finanssoituminen ja uusliberalismi eivät

myöskään ole ainakaan vähentäneet tämän konfliktin tosiasiallista merkitystä riippumatta siitä

kokevatko ihmiset jakolinjan relevantiksi.

Eräs yhteiskuntaluokalle vaihtoehtoinen yhteiskunnallisten jakojen tarkastelunäkökulma on jakaa

ihmiset kansaan ja valtaa käyttävään eliittiin. Klassisissa eliittiteorioissa tärkeimpänä

yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lähteenä pidettiin kykyjen epätasaista jakautumista yhteiskunnassa

tai yhteiskunnan tehokkaan organisoitumisen vaatimuksia päätöksentekijöiden joukon rajaamisesta.

Uudemmissa eliittiteorioissa on painotettu yritysten, professioiden tai politiikan kulisseissa valtaa

käyttävien ’varjohallitusten’ asemaa todellisina päätöksentekijöinä. Kaikissa eliittiteorioissa ei

kuitenkaan suljeta pois mahdollisuutta, etteikö eliittien hallitsema yhteiskuntakin voisi olla
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demokraattinen. Demokraattisuuden edellytyksenä on tällöin, että eliittien välillä on kilpailua,

jolloin kansalta tukensa saava eliitti käyttää poliittista valtaa yhteiskunnassa.  (Eliittiteorioista ja

eliittiteoreetikoista, ks. esim. Bottomore 1993, 1–12, 22–31; Etzioni-Halevy 1993, 19–24, 29–32,

55–65.)

Eliitin käsite tarjoaisi periaatteessa hedelmällisen tarkastelunäkökulman uusliberalistista

talousideologiaa ja NPM-hallintoideologiaa koskevaan tarkasteluun, koska NPM on Suomessa

kuten muuallakin ollut hyvin eliittivetoinen projekti. Lisäksi Suomen poliittiselle päätöksenteolle on

katsottu olevan tyypillistä voimakas poliittisen ja hallinnollisen eliitin yhteen kietoutuminen, ja

1990-luvulta lähtien Suomen valtaeliitin johtavana ideologiana on ollut nimenomaan uusliberalismi

(ks. luku 2.1.).

Eliitin käsite olisi hyödyllinen jos tutkittaisiin päätöksentekovallan käyttöä NPM-uudistusten

käyttöön ottamiseen johtaneissa prosesseissa kunnissa tai julkisessa hallinnossa yleensä. Tämän

tutkimuksen tavoitteena on kuitenkin tutkia yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten

intressikonfliktien merkitystä kuntien palvelutuotannon NPM-hallintoideologiaa koskevien

intressiasemien muotoutumisessa, jolloin kuntien päätöksenteossa perifeerisessä asemassa olevien

suhtautumistavat ovat tutkimuksellisesti yhtä arvokkaita kuin kuntien valtaeliitteihin kuuluvien

näkemykset.

Lisäksi on niin, että kuntien luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista vain harvat kuuluvat

taloudelliseen, poliittiseen tai hallinnolliseen valtaeliittiin valtakunnallisella tasolla. Mikäli

haluttaisiin tutkia julkisen hallinnon NPM-hallintoideologian käyttöön ottamisen todellisia syitä ja

päätöksentekoprosesseja muuten kuin yksittäisten kuntien kohdalla, tulisi tutkimuksen kohteena

olla kansallisen tason poliitikkoja, johtavia virkamiehiä ja johtavia talouselämän edustajia50.

Tässä tutkimuksessa lähdetäänkin ajatuksesta, että päättäjän yhteiskuntaluokka on keskeisin hänen

NPM-hallintoideologiaa koskeviin intressiasemiinsa liittyvä taloudellinen tekijä. Perinteisesti

Suomen luokkarakenteen on katsottu koostuvan kuudesta yhteiskuntaluokasta: työväestöstä,

maanviljelijöistä, pienyrittäjistä, alemmasta keskiluokasta, ylemmästä keskiluokasta ja yläluokasta

(Alestalo 1986, 85–59). Empiirisessä luokkatutkimuksessa on kuitenkin useasti käytetty

50 Tutkimuksessa käytetään silti eliitin käsitettä kuntien sisäisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien tarkastelussa.
Esimerkiksi kunnanjohtajien, kunnanhallituksen jäsenten ja kunnan keskushallinnon johtavien viranhaltijoiden voi
katsoa muodostavan kunnissa muista päättäjistä erillisen vallankäyttäjien eliitin. Tämä eliitti ei kuitenkaan käytä
taloudessa ja politiikassa koko yhteiskunnan tasolla valtaa siinä määrin, että voitaisiin puhua varsinaisesti eliitistä
eliittiteorian merkityksessä.



63

nyansoidumpia luokkakäsitteitä, joissa on otettu huomioon työtä koskevan autonomian aste (ks.

esim. Blom ym. 1992, 31–40, 58–62; Luokkaprojekti 1984, 61–76, 109–111). Eräs nykyään

empiirisessä luokkatutkimuksessa kansainvälisesti varsin yleisesti käytettävä jaottelu on ns.

Erikson-Goldthorpe-luokkajako, jossa ihmiset jaetaan työnantajiin, itsensä työllistäviin ja

(palvelussuhteessa oleviin, väliasemassa oleviin ja työsuhteessa oleviin) työntekijöihin, joka tuo

paremmin esille ammattiasemiin liittyvät erot työn autonomiassa (Erikson & Goldthorpe 1992, 35–

47). Tässä tutkimuksessa käytettävä luokitus on kuitenkin tutkimuksen aineistosta johtuen varsin

perinteisesti sosioekonominen.

On tietenkin otettava huomioon, että yhteiskuntaluokka ei määräydy deterministisesti ihmisen

ammattiaseman, koulutuksen, tulojen tai varallisuuden mukaan, vaan siihen vaikuttaa myös ihmisen

tietoisuus omasta luokka-asemastaan. Usein yhteiskuntatieteellisessä luokkatutkimuksessa tehdään

Marxin ja Weberin ajatuksiin nojautuen jako yhteiskuntaluokkiin ja sosiaalisiin kerrostumiin.

Tällöin yhteiskuntaluokalla ymmärretään pääosin tuotantovälineiden jakautumiseen perustuvia

yhteiskunnallisia jakoja. Sosiaalisilla kerrostumilla puolestaan viitataan sosiaaliseen asemaan ja

yhteiskunnallisiin arvostuksiin liittyviin eroihin. (Alapuro 1985, 39–41; Allardt 1983, 105–107.)

Nykyään kuitenkin yhteiskuntaluokan käsitettä käytetään yleensä tuotantovälineiden omistukseen

perustuvia jakoja laajemmassa merkityksessä, ja marxilaiset tutkijatkin ovat jo varhain omaksuneet

vahvasti vaikutteita Weberiltä painottaen myös yhteiskunnallisten arvoasetelmien merkitystä.

Esimerkiksi Antonio Gramsci korostaa hegemonisten ajattelutapojen merkitystä

yhteiskuntaluokkien luokkaintressien toteuttamisen välineenä (Gramsci 1979, 38–48, 51–54).

Myöhemmissä marxilaisissa luokkatutkimuksen suuntauksissa on korostettu luokkatietoisuuden

merkitystä yhteiskuntaluokkien muodostumisessa taloudellisten tekijöiden ohella (ks. esim. Wright

1997, 378–405) tai jopa luovuttu ekonomistisesta tarkastelutavasta kokonaan (ks. esim. Laclau &

Mouffe 2001, 83–85, 105–114, 134–148).

Vaikkakaan jakoa yhteiskuntaluokkiin ja sosiaalisiin kerrostumiin ei voi enää pitää kovin

hedelmällisenä, yhteiskuntaluokkien tutkimuksessa on syytä tehdä ero objektiivisen ja

subjektiivisen luokka-aseman välillä. Paras yhteiskuntaluokkien tarkastelun lähtökohta on näkemys

ihmisen taloudellisesta luokka-asemasta keskeisenä hänen ’objektiivisia’ taloudellis-poliittisia

intressejä määrittävänä tekijänä samalla kuitenkin korostaen yhteiskunnan ideologisten tekijöiden

merkitystä siinä, ilmeneekö ihmisen objektiivinen luokka-asema subjektiivisena luokkatietoisuutena.

Objektiivisen luokka-aseman ja subjektiivisen luokka-aseman välinen yhteys ei kuitenkaan ole
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yksisuuntainen, vaan yhteiskuntaryhmien väliset ideologiset kamppailut vaikuttavat siihen, miten

voimakkaasti luokkatietoisuutta yhteiskunnassa ilmenee51.

Tässä työssä ihmisen yhteiskuntaluokan katsotaan määräytyvän hänen ammattiasemansa ja

koulutuksensa perusteella. Ammattiaseman osalta on käytetty luokitusta ”johtava asema tai

toimihenkilö”, ”työntekijä”, ”yrittäjä”, ”maatalousyrittäjä” ja ”työelämän ulkopuolella” (koostuu

työttömistä, opiskelijoista, kotona lapsia/kotia hoitavista ja muista työelämän ulkopuolella olevista).

Luokitus on varsin pelkistetty ja sitä voidaan perustellusti kritisoida siitä, että erityisesti johtava

asema, ylempi toimihenkilö ja alempi toimihenkilö olisi syytä erottaa toisistaan. Valitettavasti näin

ei voida tutkimuksessa kaikilta osin tehdä, vaan joudutaan aineiston puutteista johtuen (pienet

luokkafrekvenssit) tyytymään karkeampaan luokitukseen. Tutkimuksessa tehdään kuitenkin myös

elaborointeja mainitulla tarkemmalla luokkajaolla silloin kun se on mahdollista. Päättäjän

koulutusta tarkastellaan tutkimuksessa luokituksella ”perusaste”, ”toinen

aste”, ”opistoaste”, ”korkeakoulututkinto” ja ”muu” (kaatoluokka joka ei sisällä kovin paljon

vastaajia)52.

Aiemmissa hyvinvointivaltiota koskevia asenteita käsittelevissä tutkimuksissa on usein lähdetty

oletuksesta, että koska korkeasti koulutetut ja korkeassa ammattiasemassa olevat ovat suuresti

vastuussa hyvinvointivaltion rahoittamisesta, niin heidän intresseissään on suhtautua erilaisiin

sosiaalipoliittisiin järjestelmiin vähemmän koulutettuja ja matalassa ammattiasemassa olevia

kriittisemmin, minkä tulisi näkyä heidän asenteissaan 53 . Hypoteesille onkin saatu tukea sekä

ulkomaisista että Suomea koskevista aiemmista tutkimuksista. (Ervasti 1998, 291–292; Ervasti

51  Eräs tunnettu ja tässä tutkimuksessa sovellettavan realistisen yhteiskuntateorian ontologian kanssa hyvin
yhteensopiva kuvaus yhteiskuntaluokkien muodostumisesta on Anthony Giddensin luokkasuhteiden rakenteistumisen
teoria.  Luokkasuhteiden rakenteistumisessa taloudelliset suhteet muodostuvat sosiaalisiksi luokiksi, jotka puolestaan
vaikuttavat niihin kuuluvien ihmisten toimintaan. Tällöin yksilön markkina-asema perustuu tuotantovälineiden
omistukseen, erityiskykyihin, koulutukseen tai ruumiilliseen työkykykyyn. Luokat ilmenevät selvärajaisesti silloin kun
yhteiskunnan välittömät rakenteistumista aiheuttavat tekijät (yritysten sisäinen työnjako, yritysten auktoriteettisuhteet ja
kulutustavat) ja välilliset rakenteistumista aiheuttavat tekijät (joista tärkein on sosiaalinen liikkuvuus) menevät
yhteiskunnassa päällekkäin. (Giddens 1973, 107–112; Giddens 1982, 158–163.)

52 Vuosien 1995–2003 Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten kyselyihin vastanneista päättäjistä vajaa puolet on
johtavassa asemassa tai toimihenkilö (49 %), noin joka seitsemäs (15 %) työntekijä-asemassa, vajaa kymmenes yrittäjä
(9 %), vajaa kymmenesosa maatalousyrittäjiä (9 %) ja vajaa viidennes (18 %) on työtön tai työelämän ulkopuolella
(opiskelijat, eläkeläiset ja kotona kotia/lapsia hoitavat). Koulutuksen osalta kolmannes vastaajista on suorittanut
korkeakoulututkinnon (34 %), vajaa kolmannes opistotason koulutuksen (32 %), vajaa viidennes toisen asteen
koulutuksen (19 %) ja reilu kymmenesosa vain perusasteen koulutuksen (13 %).

53 Tämän luvun tarkasteluissa hyvinvointivaltion haittoja lähestytään etupäässä siitä koituvan verorasituksen kautta. On
tietenkin niin, että julkisen talouden laajuus kytkeytyy myös laajemmin yritystoiminnan toimintaedellytyksiin ja
yhteiskuntaryhmien väliseen kamppailuun siitä, ketkä hallitsevat talouden pääomia. Tätä intressikonfliktia on tarkasteltu
enemmän tutkimuksen luvussa 2.2.
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1999, 245–256; Ervasti 2001, 10–14, 17–21; Gilljam & Nilsson 1985, 127–128; Svallfors 1995,

64–70.)

On kuitenkin huomattava, että yleisesti suomalaisten suhtautuminen hyvinvointivaltioon on

myönteistä. Suomen verotasoa pidetään työmarkkina-asemasta ja koulutustasosta riippumatta

korkeana, mutta korkeaa verotusta ei kuitenkaan koeta epäoikeudenmukaiseksi. Kansalaiset

suhtautuvat myönteisesti hyvinvointivaltioon ja tulojen tasaamiseen, eivätkä he kannata verotuksen

alentamista, mikäli se johtaisi julkisten palvelujen heikentämiseen. (Allardt ym. 1992, 27–50;

Forma ym. 2007, 19–28; Haavisto ym. 2007, 83–85; Haavisto & Kiljunen 2009, 33–22; Haikonen

& Kiljunen 2003, 124; Lindholm 2001, 100–118; Marski 1996, 81–87; Muuri & Manderbacka 2010,

99–108; Torvi & Kiljunen 2005, 9–14.)

Vaikka Suomea voidaan edellä esitetyn valossa pitää selvästi vähemmän luokkayhteiskuntana kuin

monia muita maita, niin ammattiaseman ja koulutuksen mukaiset erot ihmisten poliittisissa

mielipiteissä ja toiminnassa ovat silti selvästi nähtävissä. Johtavassa asemassa olevat ja korkeasti

koulutetut identifioituvat muita kansalaisia todennäköisemmin keskiluokkaan kuin työväenluokkaan

(Elinkeinoelämän valtuuskunta 2001, 20; Elinkeinoelämän valtuuskunta 2003, 49–51; Haavisto ym.

2007, 63–66; Haavisto & Kiljunen 2009, 92–94; Haikonen & Kiljunen 2003, 78–80; Torvi &

Kiljunen 2005, 95–97), ja he äänestävät muita kansalaisia todennäköisemmin tuloja

uudelleenjakavaan verotukseen sekä hyvinvointipalvelujen ja sosiaalietuuksien korkeaan tasoon

vasemmistopuolueita kriittisemmin suhtautuvia keskusta- ja oikeistopuolueita (ks. luku 2.3.).

Ei voida myöskään kiistää, etteikö ihmisten luokka- ja puolueidentifikaation taustalla olisi selvästi

yhteiskuntaryhmien välinen tulonjakokonflikti. Ei liene kenellekään yllätys, että korkeasti

koulutetuilla ja korkeassa ammattiasemassa olevilla on vähemmän koulutettuja ja vähemmän

korkeassa ammattiasemassa työskenteleviä suuremmat ansiot (ks. esim. Tilastokeskus 2009b).

Ihmisen ammattiasema on tietenkin myös vahvasti yhteydessä hänen varallisuuteensa. Yrittäjillä,

maatalousyrittäjillä ja ylemmillä toimihenkilöillä on selvästi enemmän nettovarallisuutta kuin

alemmilla toimihenkilöillä, työntekijä-asemassa olevilla ja eläkeläisillä, ja työelämän ulkopuolella

olevilla (muilla kuin eläkeläisillä) on selvästi vähemmän nettovarallisuutta kuin alemmilla

toimihenkilöillä, työntekijä-asemassa olevilla ja eläkeläisillä (ks. esim. Tilastokeskus 2004).

Julkisen hallinnon markkinaehtoinen kehittäminen liittyy keskeisesti julkisen talouden ja julkisten

hyvinvointijärjestelmien laajuutta koskeviin intresseihin, koska näillä toimenpiteillä voidaan

vähentää demokraattisesti ohjatun julkisen talouden merkitystä kansantaloudessa sekä heikentää
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hyvinvointijärjestelmien tasoa ja kattavuutta. Lisäksi yhteiskuntaryhmien intressit liittyvät julkisen

hallinnon kehittämiseen sen kautta, että sillä on vaikutuksia julkisella sektorilla työskentelevien

asemaan. Tutkimuksen kohteena olevaan NPM-hallintoideologiaan kuuluu erilaisten

tulospalkkausjärjestelmien kehittäminen sekä henkilökunnan palkkaamisen ja irtisanomisen

tekeminen entistä helpommaksi, mikä kohdistuu ensisijaisesti organisaatioiden suorittavaa työtä

tekevään henkilöstöön (Exworthy & Halford 1999, 137; Flynn 1999, 31; Homburg ym. 2007, 5).

Julkisen hallinnon tulosmittarit ja uudet kustannuslaskentajärjestelmät mahdollistavat

organisaatioiden kulujen seurannan aiempia talouden seurantajärjestelmiä tarkemmin, joten niiden

avulla voidaan leikata julkisorganisaatioiden henkilöstökuluja. Työntekijöiden irtisanomisen

helpottaminen puolestaan merkitsee kiistatta heikennystä työntekijöiden asemaan. Näiden

tekijöiden perusteella työntekijä-asemassa olevan kuntasektorin henkilöstön NPM:a koskevien

suhtautumistapojen voi olettaa olevan muita vastaajaryhmiä kriittisempiä.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että korkeasti koulutetut kuntapäättäjät suhtautuvat muita

päättäjiä myönteisemmin sekä kuntien palvelutuotannon talous- että palvelupainotteisiin NPM-

uudistuksiin. Ammattiaseman vaikutuksesta näihin asenteisiin ei ole olemassa aiempia tutkimuksia,

mutta on silti perusteltua olettaa korkeassa ammattiasemassa olevien suhtautuvan julkisen hallinnon

markkinaehtoiseen kehittämiseen liittyvien taloudellis-poliittisten intressikonfliktien vuoksi

mainittuihin uudistuksiin matalammassa ammattiasemassa olevia myönteisemmin54. (Ks. luku 1.2.)

Päättäjän toiminta työmarkkinajärjestöissä kytkeytyy myös vahvasti hänen luokkaintresseihinsä,

koska toiminta elinkeinoelämän järjestössä merkitsee sitoutumista työnantajien intressien ajamiseen,

ja toiminta ammattijärjestössä työntekijöiden intressien ajamiseen. Vuosien 1995–2003

Luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyihin vastanneista päättäjistä elinkeinoelämän järjestön

jäseniä on 13 % ja ammattijärjestön jäseniä 51 %. Toiminta työmarkkinajärjestöissä on vahvasti

yhteydessä päättäjän puoluekantaan. Päättäjistä kokoomuksen (30 % kyselyihin vastanneista

elinkeinoelämän jäsenistä), keskustan (30 %) ja RKP:n (12 %) jäsenet ovat elinkeinoelämän

järjestöjen jäsenissä selvästi yliedustettuina.  Sen sijaan sosialidemokraattien (13 %) ja

vasemmistoliiton (2 %) jäsenet ovat elinkeinoelämän järjestöjen jäsenissä aliedustettuja. Muiden

puolueiden jäseniä on elinkeinoelämän järjestöissä hyvin vähän (PS: 0,2 %, KD: 1 %, VIHR: 1 %).

54  Tutkimuksessa sivuutetaan pitkälti maatalousyrittäjien luokkaintressit. Maatalousyrittäjien yhteiskuntaryhmä on
Suomessa nykyään väestöosuudeltaan vain muutaman prosentin luokkaa, yhteiskunnallisilta intresseiltään hyvin
heterogeeninen (ennen kaikkea tilakoon mukaan), eikä maatalousyrittäjillä voida yhteiskuntaryhmänä katsoa olevan
selkeitä julkisen hallinnon markkinaehtoista kehittämistä koskevia intressiasemia. Työelämän ulkopuolella olevia
puolestaan tarkastellaan tutkimuksessa siten, että heidän intresseissään katsotaan olevan laajojen julkisten
hyvinvointijärjestelmien ylläpitäminen, vaikka on toki selvää että osa työelämän ulkopuolella olevista ihmisistä elää
pääasiallisesti esimerkiksi puolisonsa tuloilla.
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Myös sitoutumattomat päättäjät ovat elinkeinoelämän järjestöjen jäsenissä hieman aliedustettuina

(10 %).

Myös ammattijärjestöjen jäsenyys on vahvasti yhteydessä päättäjän puoluekantaan.

Sosialidemokraattien jäsenet (30 % ammattijärjestöjen jäsenistä) ovat ammattijärjestöihin

kuuluvissa päättäjissä selvästi yliedustettuina, keskustan jäsenet selvästi aliedustettuina (20 %),

vasemmistoliiton jäsenet hieman yliedustettuina (10 %) ja muiden puolueiden jäsenten osuudet ovat

jokseenkin yhtä suuria kuin heidän osuutensa kyselyihin vastanneista päättäjistä (KOK: 14 %,

VIHR: 3 %, RKP: 6 %, KD: 2 % ja PS: 0,2 %). Ammattijärjestöihin kuuluvista päättäjistä

sitoutumattomia on 15 %, mikä vastaa heidän osuuttaan kyselyihin vastanneista päättäjistä.

Ammattijärjestötoimijoiden puolueideologioiden mukaiset erot ovat vielä suurempia, kun

tarkastellaan erikseen ammattijärjestöjen aktiivijäsenten (hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen

jäsen) ja pääluottamusmiesten puoluekantoja. Vahvimmin yliedustettuja ovat sosialidemokraattien

jäsenet, sillä lähes puolet (43 %) ammattijärjestöjen aktiivijäsenistä on sosialidemokraatteja.

Keskustan jäsenet ovat nytkin aliedustettuina (18 %) ja vasemmistoliiton jäsenet yliedustettuina

(13 %). Nyt myös kokoomuksen jäsenet ovat hieman aliedustettuina (12 %). Muiden tutkimuksen

kohteena olevien puolueiden jäsenet (5 %) ja sitoutumattomat päättäjät (9 %) ovat

ammattijärjestöjen aktiivijäsenissä aliedustettuina toisin kuin ammattijärjestöjen jäsenissä yleensä.

Ammattijärjestöjen pääluottamusmiesten puoluekannat ovat vieläkin enemmän puoluejäsenyyden

mukaan eriytyneitä kuin ammattijärjestöjen aktiivijäsenten. Sosialidemokraattien jäsenten (50 %)

yliedustus on merkittävästi suurempaa kuin ammattijärjestöjen aktiivijäsenissä, ja

vasemmistoliitonkin jäsenten yliedustus on hieman suurempaa (15 %). Keskustan (9 %) ja

kokoomuksen (9 %) aliedustus on puolestaan hieman suurempaa kuin ammattijärjestöjen

aktiivijäsenissä. Muiden puolueiden jäsenten aliedustus on sen sijaan hieman pienempää (9 %).

Sitoutumattomien päättäjien osuus on jokseenkin sama (8 %) kuin ammattijärjestön aktiivijäsenissä,

joten he ovat jonkin verran aliedustettuja.

Päättäjän yhteiskuntaluokan ja työmarkkinajärjestötoiminnan lisäksi hänen työnantajasektorinsa55

on keskeinen hänen hyvinvointivaltiota koskevia intressejään määrittävä tekijä. Usein aiemmissa

55  Vuosien 1995–2003 Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten kyselyihin vastanneista päättäjistä vajaa 40
prosenttia (39 %) työskentelee kunnassa (ml. kuntayhtymät sekä kunnalliset yhtiöt ja liikelaitokset), vajaa
kymmenesosa (9 %) valtiolla, kolme prosenttia (3 %) järjestösektorilla, vajaa kolmannes (32 %) yksityisessä
yrityksessä ja vajaa viidennes (18 %) on työtön tai työelämän ulkopuolella.
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tutkimuksissa on lähdetty ajatuksesta, että yksityisellä sektorilla työskentelevien työntekijöiden

intresseissä on suhtautua julkisen sektorin menoihin julkisella sektorilla työskenteleviä

kriittisemmin, koska julkisella sektorilla työskentelevien palkat maksetaan pääosin verovaroista ja

koska julkisella sektorilla työskentelevät saavat elantonsa työskentelemällä näiden verorahoitteisten

tehtävien tuotannossa tai organisoinnissa. Näkökulmalle on myös saatu empiiristä tukea. (Ks. esim.

Ervasti 1994, 42–78; Ervasti 1998, 291; Ervasti 1999, 248–249; Ervasti 2001, 13–14; Esping-

Andersen 1990, 157–158; Gilljam & Nilsson 1985, 131; Svallfors 1995, 55–56.)

Lisäksi erityisesti NPM:n tapauksessa, kuten jo todettiin, tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus

sekä markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus voivat merkitä heikennyksiä kunnissa työskentelevien

palkkaan ja työehtoihin, mutta toisaalta luoda uusia markkinoita alalla toimiville yksityisille

yrityksille ja järjestöille sekä tarjota lisätoimentuloa näiden yksityisten toimijoiden työntekijöille.

Aiemmissa NPM-hallintoideologiaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että kuntasektorilla

työskentelevät suhtautuvat talouspainotteisiin uudistuksiin muita päättäjiä kielteisemmin. Muilta

osin työnantajasektorilla ei kuitenkaan ole havaittu olevan vaikutusta päättäjien asenteisiin. (Ks.

luku 1.2.)

Yhteiskuntaluokan ja työnantajasektorin lisäksi päättäjien sukupuoli ja ikä ovat merkittäviä

muuttujia heidän hyvinvointivaltiota koskevien intressiensä määrittymisen kannalta56. Naisilla on

katsottu olevan miehiä suurempi intressi kannattaa hyvinvointivaltiota, koska naiset ovat miehiä

enemmän riippuvaisia julkisesta sektorista tulonsiirtojen ja palvelujen kautta (muun muassa

useimmiten naisten vastuulla olevan lastenhoidon vaatimien taloudellisten resurssien vuoksi) ja

koska naisista suurempi osa työskentelee verovaroin rahoitettavilla julkisilla hyvinvointialoilla kuin

miehistä (Ervasti 1994, 23–24; Ervasti 1998, 291; Ervasti 1999, 248; Ervasti 2001, 13–14; Esping-

Andersen 1990, 159, 201–202; Gilljam & Nilsson 1985, 129–131). Naisten onkin havaittu

suhtautuvan julkisiin hyvinvointijärjestelmiin ja verotuksen korkeaan tasoon miehiä

myönteisemmin, ja yksityistämiseen sekä käyttäjämaksujen ja tarveharkinnan lisäämiseen miehiä

56 Luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyihin (1995–2003) vastanneista päättäjistä miehiä on 61 % ja naisia 39 %.
Kyselyihin vastanneista valtuutetuista naisia on 47 %, kunnanhallituksen jäsenistä 39 %, lautakuntien jäsenistä 35 % ja
johtavista viranhaltijoista 32 %. Naisten osuus vaihtelee kuitenkin merkittävästi päättäjän toimintasektorin mukaan.
Yleishallintoa edustavista päättäjistä naisia on 30 %, sosiaalitointa edustavista päättäjistä 61 %, terveystointa
edustavista päättäjistä 60 %, sivistys- ja kulttuuritointa edustavista päättäjistä 47 %, teknistä tointa edustavista
päättäjistä 28 % ja useita toimintasektoreita ilmoittaneista päättäjistä 43 %. Kun tarkastellaan pelkästään viranhaltijoita,
niin naisten osuus vaihtelee vieläkin vahvemmin toimintasektorin mukaan. Johtavilla viranhaltijoilla naisten osuus on
yleishallinnossa 24 %, sosiaalitoimessa 73 %, terveystoimessa 29 %, sivistys- ja kulttuuritoimessa 47 % ja teknisessä
toimessa 11 %. Viranhaltijoista, jotka ilmoittivat useita toimintasektoreita, naisia on 43 %. Kyselyihin vastanneista
kunnan- tai kaupunginjohtajista (vuoden 1995 aineisto) ainoastaan 15 % on naisia. Iän osalta kyselyihin (1995–2003)
vastanneista päättäjistä 70 % on 40–59-vuotiaita. Yli 60-vuotiaita on 15 % ja alle 40-vuotiaita 14 %.
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kielteisemmin. Erot asenteissa sukupuolten välillä eivät kuinkaan ole kovin suuria. (Allardt ym.

1992, 37–39; Forma ym. 2007, 21, 41; Marski 1996, 42, 46–52.)

Sukupuoleen liittyvät intressit liittyvät keskeisesti myös itse NPM-halintoideologiaan. NPM:a on

kritisoitu siitä, että sen kautta naisten julkisella sektorilla tekemä työ on muutettu yksityiseksi

epätyypilliseksi pätkä- ja silpputyöksi (Eräsaari 2006, 89). Tämän vuoksi naisilla on intressi

suhtautua siihen miehiä kriittisemmin.  Sukupuolen ei kuitenkaan ole aiemmissa tutkimuksissa

havaittu vaikuttavan kovin merkittävästi päättäjän NPM-hallintoideologiaa koskeviin asenteisiin (ks.

luku 1.2.).

Eri ikäisten päättäjien hyvinvointivaltiota koskevat intressiasemat eivät ole yhtä selkeät kuin

sukupuolen tapauksessa. On ensinnäkin katsottu, että eläkkeellä olevat suhtautuisivat julkisiin

menoihin (erityisesti eläkkeisiin) myönteisemmin kuin työssä käyvät nuoremmat ikäluokat (Gilljam

& Nilsson 1985, 124–125; Persson & Tabellini 1999, 15–16; Svallfors 1995, 65, 69). Toisaalta on

huomautettu, että myös nuoremmissa ikäluokissa on paljon ryhmiä (kuten vaikkapa opiskelijat ja

lapsiperheet), jotka ovat riippuvaisia sosiaalietuuksista (Ervasti 1998, 291).

Yleisesti ottaen iän ei ole havaittu vaikuttavan kovin vahvasti ihmisten hyvinvointivaltiota

koskeviin asenteisiin. Ikä ei esimerkiksi vaikuta merkittävästi ihmisten verotusta koskevien

asenteiden myönteisyyteen tai kielteisyyteen. Joissain tutkimuksissa on puolestaan havaittu, että

vanhat ja keski-ikäiset suhtautuvat selvästi nuoria kielteisemmin tuloeroihin, mutta toisissa

tutkimuksissa taas ei. Nuorten on kuitenkin havaittu vastustavan käyttäjämaksuja vanhoja ja keski-

ikäisiä enemmän. Myös suhtautumisessa yksityisen palvelutuotannon hyödyntämiseen julkisten

palvelujen järjestämisessä tulokset ovat ristiriitaisia.  On saatu tuloksia, joiden mukaan vanhimpien

ikäluokkien suhtautuminen olisi kaikkein myönteisintä, mutta toisaalta on saatu myös tuloksia,

joiden mukaan nuorempien ikäluokkien suhtautuminen olisikin vanhempia ikäluokkia

myönteisempää. Lisäksi on tutkimuksia, joissa ei ole havaittu lainkaan iän mukaisia eroja. (Ervasti

1994, 48–49; Ervasti 2001, 18; Forma ym. 2007, 21; Lindholm 2001, 106–109; Marski 1996, 27, 42,

45–53.) Aiempien tutkimusten perusteella ei siis voida muodostaa yhteiskuntaryhmien välisiin

taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin liittyviä hypoteeseja iän vaikutuksesta

hyvinvointivaltiota ja NPM-hallintoideologiaa koskeviin intressiasemiin.

Sukupuolen ja iän lisäksi myös päättäjän kieli on tekijä, jolla voi olla yhteyttä hänen NPM-

hallintoideologiaa koskeviin suhtautumistapoihinsa. Suomessa merkittävin kielivähemmistö ovat

ruotsinkieliset, ja äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien kuntapäättäjien osuus on
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marginaalinen, joten on perusteltua rajoittua vain suomen- ja ruotsinkielisten päättäjien asenteiden

tutkimiseen 57 . Ruotsinkieliset eivät tietenkään ole yhteiskunnalliselta asemaltaan, kuten

yhteiskuntaluokaltaan tai tulotasoltaan, mikään homogeeninen väestöryhmä, jolla olisi yhtenäisiä

taloudellis-poliittisia intressejä.

Ruotsinkielisyys voi kuitenkin olla NPM-hallintoideologiaa koskevien intressiasemien tarkastelussa

tärkeä näkökohta, sillä ruotsinkieliset voivat joko kokea kunnan omana tuotantona tuotetun

palvelun takaavan paremmin palvelulle asetettavat kielivaatimukset, tai markkinoilta voi

yksinkertaisesti olla heikosti saatavissa ruotsinkelisiä palveluja. Esitettyjä väitteitä tukee havainto

siitä, että kunnissa joissa RKP:lla on enemmistö valtuutetuista, on ostettu palveluja yksityisiltä

tuottajilta muita kuntia vähemmän, vaikka ainakin osa erosta voi selittyä sillä, että nämä kunnat

ovat asukasluvultaan pieniä ja hitaan väestönkasvun kuntia (Hyvärinen & Lith 2008, 74).

Ruotsinkielisyyden vaikutuksesta NPM-hallintoideologiaa koskeviin asenteisiin ei ole olemassa

aiempia tutkimuksia. Vuosien 1995–2003 Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksiin

vastanneiden päättäjien asenteita tarkastelemalla voidaan kuitenkin todeta, että ostopalveluja

yksityisiltä tuottajilta tärkeänä pitävien (kysymystekstin vastausvaihtoehto 4 tai 5) osuus ei

ruotsinkielisillä päättäjillä (49 %) ole yhtään pienempi kuin suomenkielisillä (49 %). Tämän vuoksi

ei ole perusteltua olettaa ruotsinkielisten suhtautumisen NPM-hallintoideologiaan olevan

suomenkielisiä kielteisempää. Kieli on kuitenkin tärkeänä päättäjän yhteiskunnallista asemaa

kuvaavana taustamuuttujana otettu mukaan analyyseihin.

Yhteiskunnallista asemaa kuvaavat muuttujat ovat keskeisiä päättäjien NPM-hallintoideologiaa

koskevien intressiasemien muotoutumisen tarkastelussa huomioon otettavia tekijöitä.

Yhteiskuntaluokan osalta tutkimuksen hypoteesina on, että korkeassa ammattiasemassa olevat ja

korkeasti koulutetut päättäjät suhtautuvat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen muita päättäjiä myönteisemmin. Elinkeinoelämän

järjestöissä toimivien päättäjien intresseissä puolestaan on kannattaa mainittujen NPM:n teemojen

mukaisia uudistuksia, ja ammattijärjestöissä toimivien vastustaa niitä. Yksityisellä sektorilla

työskentelevien intresseissä on suhtautua mainittuihin uudistuksiin julkisella sektorilla

työskenteleviä myönteisemmin.

57  Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten aineistot eivät myöskään edes mahdollistaisi muiden
kielivähemmistöjen asenteiden tarkastelua. Vuosien 1995–2003 kyselyihin vastanneista päättäjistä 90 % on
suomenkielisiä ja 11 % ruotsinkielisiä (luvut eivät summaudu sataan pyöristyksen vuoksi).
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Naisilla on miehiä suurempi intressi kannattaa hyvinvointivaltiota, minkä vuoksi miesten

suhtautumisen tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen voi olettaa olevan naisia myönteisempää. Päättäjän iän osalta ei voida rakentaa

aihetta koskevaan teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin perustuvia selviä hypoteeseja, ja päättäjän

kielen ei ole perusteltua olettaa olevan merkittävästi hänen asenteisiinsa vaikuttava tekijä. Laadussa

ja osallistumisessa päättäjän yhteiskunnallista asemaa kuvaavien muuttujien ei tulisi olla tärkeitä

asenteiden selittäjiä.

2.5. Kuntien palvelutuotannon kehittämisen kuntien sisäiset konfliktiulottuvuudet

Kuntien sisäiset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit ovat keskeinen NPM-hallintoideologiaa

koskevien intressiasemien muotoutumiseen vaikuttava tekijä. Kansainvälisesti ja Suomessakin

NPM:n kannattajat ovat ilmaisseet tavoitteekseen poliittisten päätöksentekijöiden ohjausvallan

lisäämisen hallinnon edustajiin nähden. NPM onkin käytännössä vaikuttanut merkittävästi myös

kuntien sisäisiin valtasuhteisiin, mutta täysin päinvastoin kuin hallintoideologian tarkoituksena oli.

Uusi kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa kunnan johtamisessa sekä kokonaisvastuuta

kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnan muiden toimielinten, kuten kunnanhallituksen,

lautakuntien ja johtamisesta vastuussa olevien viranhaltijoiden tehtävänä on puolestaan toteuttaa

valtuuston asettamaa strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. (Jäntti & Majoinen 2008, 9.)

Kuntalain ideaalimalli valtuustosta kuntaorganisaation ohjaajana ei kuitenkaan vastaa lainkaan

päätöksenteon todellisuutta, vaan viranhaltijat käyttävät merkittävää poliittista valtaa kuntien

päätöksenteossa, ja kunnissa vallankäyttäjien ytimen on katsottu muodostuvan kunnanjohtajasta ja

kunnanhallituksen puheenjohtajasta kunnanvaltuuston puheenjohtajan sijaan (Leväsvirta 1999,

231–232; Majoinen 2000, 19–20; Majoinen 2001, 304–308; Möttönen 1996, 68–70; Möttönen 1997,

350–351, 378–388; Ruostetsaari & Holttinen 2001, 22–25; Sinisalmi 1998, 198).

Viranhaltijoiden valta kunnan päätöksenteossa perustuu vahvasti heidän budjettivaltaansa, jota

korostaa se että valtuusto tulee mukaan kunnan budjettiprosessiin todellisen vaikuttamisen kannalta

liian myöhään, sekä heidän riippumattomuuteensa valitsijoihinsa nähden (Leväsvirta 1999, 238;

Oulasvirta 2003, 23–24; Tuittu 1994, 267–268). Kuntakonserneissa valtuuston heikko ohjausrooli

korostuu vieläkin enemmän, koska valtuuston määrittämä tavoitteenasettelu kunnan talousarviossa

on riittämätöntä, ja koska kunnan liikelaitosten, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaohjeiden
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ja -periaatteiden laadinta on puutteellista (Majoinen 2000, 16, 19–20; Majoinen 2001, 258–267;

Möttönen 1996, 68–70; Möttönen 1997, 340–351).

On myös olemassa tutkimuksiin perustuvaa evidenssiä siitä, että NPM-hallintoideologiasta

omaksutut periaatteet ovat pikemminkin heikentäneet kuin vahvistaneet valtuuston

mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan päätöksentekoon.  On nimittäin havaittu, että mitä enemmän

tulosjohtamista ja muita NPM-johtamisperiaatteita kunnissa on otettu käyttöön, sitä enemmän

valtuuston rooli on muuttunut kunnan päätöksentekovallan käyttäjästä vain tehtyjen päätösten

legitimoijaksi  (Heuru 2000, 383; Majoinen 1995, 116; Sinisalmi 1998, 213). Ongelmana kuntien

päätöksenteossa on erityisesti se, että valtuuston pitäisi NPM:n mukaisen tulosjohtamisajattelun

mukaisesti olla kunnan strategian muotoilusta vastaava toimielin, mutta nykyisellään sen roolina on

vain kunnan strategioiden sisältöön vaikuttaminen (Majoinen 2001, 266; Möttönen 1997, 338–351).

Päättäjän asema kunnan organisaatiossa on keskeinen NPM-hallintoideologiaa koskeviin

intressiasemiin vaikuttava tekijä. Eräs tapa lähestyä kysymystä on olettaa, että mitä korkeammalla

kunnan päätöksentekohierarkiassa päättäjä sijaitsee, sitä myönteisemmin hän uudistuksiin suhtautuu.

Tämän voi katsoa olevan seurausta siitä, että päätöksentekijät jotka ovat olleet mukana

päätöksenteossa, suhtautuvat tehtyihin päätöksiin muita päättäjiä myönteisemmin. Tässä

tutkimuksessa kuitenkin selitetään NPM:a koskevia intressiasemia taloudellisten tekijöiden kautta,

jolloin intressiasemien muotoutumisen tarkastelussa keskeisiä ovat NPM:n vaikutukset siihen,

mitkä ryhmät kunnassa voivat eniten vaikuttaa kuntaorganisaation taloudellisten resurssien

allokointiin. Kuten jo todettua, NPM on käytännössä lisännyt johtavien viranhaltijoiden ja

luottamushenkilöeliitin valtaa kuntien päätöksenteossa, minkä vuoksi johtavilla viranhaltijoilla ja

kunnanhallituksen jäsenillä on muita kuntapäättäjiä suurempi intressi kannattaa NPM:a.

Päättäjän aseman kunnassa (valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, lautakunnan jäsen tai johtava

viranhaltija)58  on aiemmissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan päättäjän asenteisiin siten, että

kunnallispoliittinen eliitti (kunnanhallituksen jäsenet ja johtavat viranhaltijat) suhtautui muita

58 Kyselyissä päättäjät ovat voineet ilmoittaa samanaikaisesti monta asemaa kunnan organisaatiossa. Tutkimusta varten
päättäjän asemaa kuvaava muuttuja on uudelleenkoodattu siten, että johtaviksi viranhaltijoiksi on koodattu kaikki ne
vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet olevansa johtavia viranhaltijoita. Kunnanhallituksen jäseniksi on koodattu kaikki
sellaiset vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet olevansa  kunnanhallituksen jäseniä, mutta eivät johtavia viranhaltijoita.
Valtuuston jäseniksi on koodattu sellaiset vastaajat, jotka ovat olleet joko pelkästään valtuuston jäseniä tai valtuuston ja
lautakuntien jäseniä. Lautakuntien jäseniksi on koodattu sellaiset vastaajat, joilla ei ole muita edellä mainittuja
luottamustehtäviä kuin lautakuntien jäsenyyksiä.  Aineistossa oli jonkin verran sellaisia vastaajia, joilla oli päällekkäisiä
jäsenyyksiä. On myös huomattava, että tässä tutkimuksessa ei tarkastella muiden kunnan työntekijöiden kuin johtavien
viranhaltijoiden näkemyksiä. Muidenkin kunnan työntekijöiden asenteet ovat kuitenkin tarkastelun kohteena silloin kun
he ovat myös luottamushenkilöitä.
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päättäjiä myönteisemmin NPM-uudistuksiin, lukuun ottamatta palvelujen käyttäjien

osallistumismahdollisuuksien laajentamista, jossa lautakuntien jäsenten suhtautuminen oli

myönteisintä. Valtuutettujen asenteet sijoittuivat kaikissa uudistuksissa mainittujen ryhmien väliin.

(Ks. luku 1.2.) Reilulla kolmanneksella vuosien 1995–2003 Luottamushenkilö- ja

viranhaltijatutkimusten kyselyihin vastanneista päättäjistä ei ole muita luottamustehtäviä kuin

lautakunnan jäsenyys tai lautakuntien jäsenyyksiä (34 %), vajaa viidennes vastanneista on johtavia

viranhaltijoita (18 %), valtuutettuja vastaajista on reilu kolmannes (36 %) ja kunnanhallituksen

jäseniä reilu kymmenesosa (12 %).

Myös päättäjän toimintasektori (”yleishallinto”, ”sosiaalitoimi”, ”terveystoimi”, ”sivistys- ja

kulttuuritoimi”, ”tekninen toimi” tai ”useita toimintasektoreita”) on keskeinen päättäjien NPM-

hallintoideologiaa koskevia intressiasemia tarkasteltaessa huomioon otettavia tekijä. Edellä jo

todettiin, että NPM-uudistusten käyttöön ottaminen on vahvistanut johtavien viranhaltijoiden ja

kunnanhallituksen valtaa valtuustoon nähden.

Aihetta koskevan tutkimustiedon puuttumisen vuoksi ei kuitenkaan ole selvää, onko NPM lisännyt

keskushallinnon viranhaltijoiden, joista vaikutusvaltaisimpina voidaan pitää kunnan- ja

kaupunginjohtajia, valtaa kunnan toimialojen johtajiin nähden. Taloudellis-poliittisiin

selitysmalleihin nojautuen ei siis ole perusteltua olettaa, että yleishallinnon johtavat viranhaltijat

suhtautuisivat NPM-hallintoideologiaan myönteisemmin kuin kunnan muita toimintasektoreita

edustavat viranhaltijat. Vaikka mainitut keskushallinnon viranhaltijat ovat kiistatta kunnan

päätöksenteossa vaikutusvaltaisia, ei voida osoittaa NPM:n lisänneen heidän vaikutusvaltaansa

kunnan toimialojen johtajiin nähden59.

Päättäjän toimintasektori on joka tapauksessa tärkeä hänen kuntaa koskevaa toimintaansa kuvaava

muuttuja, joten se on otettu mukaan analyyseihin. Toimintasektoreittain tarkasteluna (vuosien

1995–2003 aineistolla) yleishallinnon luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tutkimuksen suurin

päättäjäryhmä (28 % vastaajista).  Seuraavaksi eniten on sivistys- ja kulttuuritoimen (25 %) sekä

teknisen toimen edustajia (20 %). Sosiaalitoimen (7 %) ja terveystoimen edustajien (2 %) osuudet

vastaajista ovat selvästi pienemmät60.

59 Voidaan tietenkin ajatella, että kunnan keskushallintoa edustavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat suhtautuisivat
kunnan muiden toimintasektoreiden luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita myönteisemmin tulosjohtamiseen ja
kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen, koska he ovat kokonaisvastuussa kunnan
taloudesta ja palvelutuotannon kehittämisestä. Tässä tutkimuksessa rajoitutaan kuitenkin tutkimuksen teoreettisen
tarkastelunäkökulman vuoksi kuntien sisäisten intressikonfliktien osalta taloudellis-poliittisiin selityksiin.

60  Kyselyihin vastanneilla oli tässäkin mahdollisuus valita useita toimintasektoreita. Tutkimusta varten vastaajan
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Päättäjän aseman ja toimintasektorin lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan päättäjän subjektiivista

arviota hänen omasta vaikutusvallastaan kunnan päätöksenteossa. Vaikutusvaltaiset tai vähemmän

vaikutusvaltaiset ihmiset eivät tietenkään ole mikään yhteiskuntaryhmä, jolla olisi ryhmälle

ominaisia yhteiskunnallisia intressejä. Muuttuja on kuitenkin otettu mukaan analyyseihin siksi, että

sen avulla voidaan verrata päättäjän objektiivista asemaa kuvaavien muuttujien yhteyttä hänen

vaikutusvallan kokemukseensa. Päättäjän vaikutusvallan kokemusta on tutkimuksessa mitattu

kysymällä päättäjältä kuinka hyviksi (tai huonoiksi) hän kokee omat vaikuttamismahdollisuutensa

kunnan päätöksenteossa (ks. liite 1).

Hieman alle puolet Luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyihin (1995–2003) vastanneista

päättäjistä (41 %) kokee vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi, jokseenkin yhtä usea (40 %) on sitä

mieltä, että vaikuttamismahdollisuudet eivät ole hyvät eikä huonot, ja vain noin joka viides (19 %)

päättäjä kokee vaikuttamismahdollisuutensa huonoiksi. Päättäjistä johtavat viranhaltijat ja

kunnanhallituksen jäsenet kokevat vaikuttamismahdollisuutensa parhaiksi, ja valtuutetut ja

lautakuntien jäsenet heikoimmiksi61 (johtavista viranhaltijoista 55 %, kunnanhallituksen jäsenistä

51 %, lautakuntien jäsenistä 36 % ja valtuuston jäsenistä 34 % kokee vaikuttamismahdollisuutensa

hyviksi).

Kun viranhaltijoiden asenteita tutkitaan heidän toimintasektorinsa mukaan, havaitaan että johtavien

viranhaltijoiden vaikutusvallan kokemuksessa ei ole suuria eroja eri toimintasektoreiden välillä

(yleishallinnon viranhaltijoista 59 %, sosiaalitoimen viranhaltijoista 43 %, terveystoimen

viranhaltijoista 56 %, sivistys- ja kulttuuritoimen viranhaltijoista 51 %, teknisen toimen

viranhaltijoista 54 % ja useilla toimintasektoreilla toimivista viranhaltijoista 62 % kokee

vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi). Kun sen sijaan tarkastellaan viranhaltijoista pelkästään

kunnanjohtajia (ja kaupunginjohtajia), niin havaitaan että kunnanjohtajat kokevat viranhaltijoista (ja

toimintasektoria koskeva muuttuja on koodattu yksiselitteiseksi siten, että sellaisten päättäjien vastaukset, jotka ovat
ilmoittaneet toimivansa monilla toimintasektoreilla, on koodattu luokaksi ”useita”. Tällaisia päättäjiä on 17 %
vastaajista. Luvut eivät pyöristämisen vuoksi summaudu sataan.
61  Päättäjän toimintasektori ei vaikuta kovin vahvasti hänen kokemaansa vaikutusvaltaan (yleishallinto: 47 %,
sosiaalitoimi: 35 %, terveystoimi: 44 %, sivistys- ja kulttuuritoimi: 38 %, tekninen toimi 37 % ja useita
toimintasektoreita 39 %). Miehet kokevat vaikuttamismahdollisuutensa hieman naisia paremmiksi (miehistä 43 % ja
naisista 36 % kokee vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi), mutta erot eivät ole suuria. Myöskään päättäjän iällä ei ole
kovin vahvaa yhteyttä hänen kokemiinsa vaikuttamismahdollisuuksiin, vaikka iän mukaisia eroja hieman onkin. Alle
40-vuotiaista 36 %, 40–59-vuotiaista 42 % ja 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista 37 % kokee
vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi.
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kaikista kunnan päättäjistä) vaikuttamismahdollisuutensa selvästi parhaimmiksi. Kunnanjohtajista

peräti 87 % kokee (vuoden 1995 aineiston perusteella) vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi.

Tutkimuksessa oletetaan, että voimakas vaikutusvallan kokemus on yhteydessä myös todelliseen

vaikutusvaltaan kunnassa. Päättäjän kokeman kunnan päätöksentekoa koskevan vaikutusvallan

yhteydestä hänen NPM-hallintoideologiaa koskeviin asenteisiinsa ei ole olemassa aiempia

tutkimuksia. On kuitenkin empiiristä evidenssiä siitä, että NPM on kunnissa edistänyt kuntien

päätöksenteossa vaikutusvaltaisimpien päättäjäryhmien, kuten johtavien viranhaltijoiden ja

kunnanhallituksesta koostuvan luottamushenkilöeliitin valtaa. Tämän vuoksi tutkimuksessa voidaan

olettaa, että kunnan päätöksenteossa vaikutusvaltaiset ihmiset suhtautuvat tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen vähemmän

vaikutusvaltaisia myönteisemmin.

Kuntien sisäisten intressikonfliktien tapauksessakin aihetta koskevan teorian ja aiempien

tutkimusten perusteella on mahdollista rakentaa joitakin empiirisessä osuudessa testattavia

hypoteeseja. NPM:n voidaan katsoa edistävän kunnallispoliittisen eliitin vaikutusvaltaa muihin

kuntapäättäjiin nähden. Tämän vuoksi tutkimuksen hypoteesina on, että kunnan päätöksenteossa

vaikutusvaltaisessa asemassa olevat päättäjät, johtavat viranhaltijat ja kunnanhallituksen jäsenet,

suhtautuvat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen päätöksenteon sivuraiteella olevia rivivaltuutettuja ja lautakuntien jäseniä

myönteisemmin. Päättäjän toimintasektorin osalta ei ole mahdollista rakentaa hypoteeseja aihetta

koskevien aiempien tutkimusten puuttumisen vuoksi.

Päättäjän objektiivista asemaa kuvaavien muuttujien lisäksi analyyseihin on otettu mukaan

päättäjän kokemaa vaikutusvaltaa kunnan päätöksenteossa mittaava muuttuja. Puhtaasti poliittisen

taloustieteen näkökulmasta tarkasteltuna vaikutusvaltaiset ihmiset eivät tietenkään ole mikään

yhteiskuntaryhmä, jolla olisi yhtenäisiä yhteiskunnallisia intressejä. Muuttujan mukaan ottaminen

on kuitenkin perusteltua siksi, että sen avulla voidaan tarkastella ihmisen yhteiskunnallisen aseman

ja vaikutusvallan yhteyttä. NPM:n on nimittäin väitetty palvelevan ennen kaikkea julkisessa

hallinnossa johtavassa asemassa olevien ’managerien’ intressejä matalan tason työntekijöiden

kustannuksella. Tämän vuoksi tutkimuksessa lähdetään oletuksesta, että kunnan päätöksenteossa

vaikutusvaltaiset ihmiset suhtautuvat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen vähemmän vaikutusvaltaisia ihmisiä myönteisemmin.
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2.6. Muut kuntien palvelutuotannon kehittämisen konfliktiulottuvuudet

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on tutkia yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten

intressikonfliktien merkitystä kuntien palvelutuotannon NPM-hallintoideologiaa koskevien

intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. NPM:a koskeviin suhtautumistapoihin

vaikuttavat kuitenkin monet muutkin tekijät, kuten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden

rooliodotukset, käsitykset kuntien palvelutuotantoa ohjaavista keskeisimmistä arvoista, arviot oman

kunnan palvelutasosta, kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet ja kunnan aiempi

kehittämispolitiikka.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden käsitykset toivottavista oman kuntapäättäjäryhmän ja

muiden kuntapäättäjäryhmien rooleista voivat olla vahvasti yhteydessä heidän NPM-

hallintoideologiaa koskeviin asenteisiinsa. Tässä tutkimuksessa kuntapäättäjien rooliodotuksia

tarkastellaan heidän edustusrooliensa kautta. Yhteiskuntatieteissä roolilla kuvataan useimmiten

tietyssä asemassa tai tietyssä tehtävässä olevaan ihmiseen kohdistuvia käyttäytymisodotuksia

(Allardt 1983, 58–61). Edustaminen ymmärretään tässä tutkimuksessa substantiivisessa

merkityksessä eli edustettavien materiaalisten tai ei-materiaalisten intressien toteutumisen

edistämisenä (edustamisen käsitteestä, ks. Pitkin 1972, 207–214).

Politiikan tutkimuksessa ja kunnallistutkimuksessa päättäjien edustusroolikäsityksiä on lähestytty

varsin erilaisten viitekehysten kautta. Poliitikkojen roolit voidaan jakaa itsenäisesti valtaa käyttäviin

luottamusmiehiin, sidotun mandaatin periaatteella toimiviin valtuutettuihin ja kahta mainittua roolia

tilannekohtaisesti omaksuviin politikoitsijoihin (Wahlke ym. 1962, 267–280).   Puolueen merkitystä

poliittisen päätöksentekijän toimintaroolia ohjaavana sidosryhmänä puolestaan korostaa enemmän

jaottelu valtuutettuihin, luottamusmiehiin ja puolueen edustajiin (Larsen & Offerdal 1990, 82–33).

Poliitikot voidaan jakaa tyyppeihin myös heidän toimintaansa ohjaavan rationaalisuuden mukaan.

Voidaan erottaa välineellisiä intressejä ajava tehokkuus- tai rationaalisuusorientoitunut

poliitikkotyyppi, yleistä etua ja oikeudenmukaisuutta korostava suunnittelu- ja säännösorientoitunut

poliitikkotyyppi, rituaalinomaisuutta korostava symboliorientoitunut poliitikkotyyppi ja yksittäisten

kuntalaisten erityisintressien ajajaksi identifioitunut asiakasorientoitunut poliitikkotyyppi (emt, 86–

89).

Viranhaltijoiden rooleja on perinteisesti tarkasteltu klassisen byrokratiaparadigman kautta, jossa

poliitikkoja pidetään päätöksentekijöinä ja viranhaltijoita päätösten neutraaleina toimeenpanijoina

(ks. luku 2.1.; muista luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisiä rooleja kuvaavista teorioista,
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ks. esim. Möttönen 1997, 74–85). Kuntapäättäjien roolikäsityksiä koskevissa tutkimuksissa on

kuitenkin havaittu, että luottamushenkilöiden roolikäsityksissä ei korostu pelkästään rooli

poliittisena päätöksentekijänä, eikä viranhaltijoiden roolikäsityksissä korostu pelkästään rooli

neutraalina päätösten toimeenpanijana. Merkittävää on erityisesti se, että viranhaltijoilla on nykyään

aiempaa suurempi rooli perinteisesti luottamushenkilöille kuuluvalla poliittisen päätöksenteon

alueella. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit ovat kuitenkin edelleen selvästi erilaiset.

Luottamushenkilöt kokevat olevansa ideologisuutta edustavia toimijoita kunnan päätöksenteossa, ja

he kokevat toimivansa kuntalaisten, äänestäjiensä ja oman naapurustonsa edunvalvojina, kun taas

johtavat viranhaltijat korostavat asiantuntemukseensa perustuvaa rooliaan professionaalisina

hallinnon edustajina painottaen asiantuntemukseensa nojautuvaa vaikutusvaltaa kunnan

päätöksentekoprosessin eri vaiheessa. (Leväsvirta 1999, 231–232.)

Poliitikkojen ja viranhaltijoiden roolien lähentyminen toisiaan liittyy vahvasti yhteiskunnan

byrokratisoitumiseen ja poliittisen päätöksenteon professionalisoitumiseen. Max Weberin esittämän

yhteiskunnan byrokratisoitumisteesin mukaisesti yhteiskuntaa koskeva ajattelu muuttuu yhä

rationaalisemmaksi, jolloin vallankäyttö perustuu pitkälti yhteiskuntaa koskevaan tietoon (ks. luku

2.1.). Professionalisoitumisella puolestaan tarkoitetaan tiettyjen ammattiryhmien eli professioiden

valta-aseman vahvistumista poliittisessa päätöksenteossa (Helander 1993, 7–11, 36).

Sekä byrokratisoitumiseen että professionalisoitumiseen liittyy vaara, että poliittisessa

päätöksentekoprosessissa vapaa kansalaisyhteiskunnan intressien esilletuonti korvautuu

asiantuntijavallalla eli teknokratialla. Professionalisoituminen ilmenee politiikassa keskeisesti

poliitikkojen koulutusasteen nousuna ja hallinnossa virkamiesten roolin muuttumisena

yleisvirkamiehestä eli generalistista professionaalisen managerin suuntaan (Helander 1993, 115–

121; Ruostetsaari 1998, 25–34, 58–65). NPM:n ideaalinen virkamies onkin juuri

asiantuntemuksensa perusteella hallitseva professionaalinen manageri.

Tässä tutkimuksessa kuntapäättäjien (sekä luottamushenkilöiden että johtavien viranhaltijoiden)

edustusroolikäsityksiä tutkitaan siitä näkökulmasta, minkä yhteiskunnallisen ryhmän he kokevat

omaksi edustettavien joukokseen eli 'päämiehekseen'. Erilaisia asenneväittämiä koskevien

vastausten perusteella on laadittu muuttujia, jotka kuvaavat päättäjien identifioitumista

kuntaorganisaation edustajiksi, intressiryhmiensä edustajiksi (mm. oma puolue) ja kuntalaisten

edustajiksi (muuttujista, ks. liite 1). Kuten päättäjien edustusroolit eivät tosiasiassa ole toisiaan

poissulkevia, myöskään tässä tutkimuksessa käytettävät edustusroolia koskevat muuttujat eivät ole
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toisiaan poissulkevia, vaan päättäjien on periaatteessa mahdollista saada suuria muuttujan arvoja

kaikilla ulottuvuuksilla.

Suurin osa vuoden 1995 Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksen kyselyyn vastanneista

päättäjistä näyttäisi ainakin jossain määrin omaksuneen roolin kuntaorganisaation edustajana62 .

Suuri osa vastaajista kokee olevansa ”vahvasti” kuntaorganisaation edustajia (36 %), mutta vielä

suurempi osuus kokee itsensä ”jonkin verran” kuntaorganisaation edustajiksi (58 %). Vain hyvin

harvat vastaajat (6 %) kokevat olevansa kuntaorganisaation edustajia ”vain vähän tai ei lainkaan”.

Intressiryhmien edustajaksi identifioitumisessa noin kolmannes (31 %) päättäjistä kokee olevansa

intressiryhmiensä edustajia ”vahvasti”, valtaosa (57 %) kokee itsensä intressiryhmien

edustajiksi ”jonkin verran”, ja reilu kymmenesosa (12 %) kokee itsensä intressiryhmien

edustajiksi ”vain vähän tai ei lainkaan”. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet päättäjät kokevat itsensä

kuntalaisten edustajiksi. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista (71 %) kokee olevansa kuntalaisten

edustajia ”vahvasti”, vajaa neljännes (24 %) kokee olevansa kuntalaisten edustajia ”jonkin verran”,

ja vain harvat vastaajat (5 %) kokevat olevansa kuntalaisten edustajia ”vain vähän tai ei lainkaan”.

Aiemmissa tutkimuksissa luottamushenkilöiden rooleissa on havaittu olevan varsin suuria eroja

kunnan eri toimielinten välillä. Kunnanhallituksen jäsenet identifioituvat kuntakokonaisuuden edun

ajajaksi korostaen kuntalaisten ja kuntaorganisaation etua, mutta ovat kuitenkin vahvasti

sitoutuneita puolueeseensa. Valtuuston jäsenet kokevat tehtäväkseen hallituksen jäseniä vähemmän

kunnan toimintapolitiikkojen määrittämisen, ja valtuutetut kokevat myös olevansa vähemmän

puoluepoliittisesti sitoutuneita kuin hallituksen jäsenet. Lautakuntien jäsenet ovat hallituksen

jäseniä ja valtuutettuja vähemmän sitoutuneita omiin valitsijoihinsa ja puolueisiin, ja he toimivat

oman toimintasektorinsa edunvalvojina. (Leväsvirta 1999, 231–232.)

Aiempiin tutkimuksiin nojautuen tässä tutkimuksessa lähtöoletuksena on, että kuntien

luottamushenkilöt kokevat olevansa ensisijaisesti kuntalaisten tai intressiryhmiensä edustajia,

viranhaltijat puolestaan ensisijaisesti kuntaorganisaation ja kuntalaisten edustajia. On myös

oletettavaa, että mitä lähempänä kunnan vallan ydintä päätöksentekijä sijaitsee, sitä enemmän hän

kokee olevansa kuntaorganisaation edustaja.

Päättäjien asenteiden jakaumien tarkastelu paljastaa kuntaorganisaation edustajaksi

identifioitumisen osalta ennakkohypoteesit oikeiksi. Johtavista viranhaltijoista lähes puolet (46 %)

62  Kuntaorganisaation edustajaksi, intressiryhmien edustajaksi ja kuntalaisten edustajaksi identifioitumista koskevat
tarkastelut perustuvat vuoden 1995 aineistosta muodostettuihin summamuuttujiin (ks liite 1).
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kokee olevansa vahvasti kuntaorganisaation edustajia, kun pelkästään lautakuntien jäsenillä

vastaava osuus on 29 %. Kuitenkin myös kunnanhallituksen jäsenistä (vastaava osuus 40 %) ja

valtuutetuista (vastaava osuus 36 %) melko suuri osa kokee olevansa vahvasti kuntaorganisaation

edustajia. Viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä kunnallisen vallankäytön ytimessä sijaitsevista

kunnanhallituksen jäsenistä suurempi osuus on omaksunut roolin kuntaorganisaation edustajana

kuin kuntien päätöksenteossa perifeerisessä asemassa sijaitsevista lautakuntien jäsenistä.

Valtuutetuistakin tosin lähes yhtä usea kokee itsensä kuntaorganisaation edustajaksi kuin

kunnanhallituksen jäsenistä.

Ei ole yllättävää, että viranhaltijoista selvästi pienempi osuus identifioituu vahvasti intressiryhmien

edustajaksi kuin kuntien luottamushenkilöjohtajista. Viranhaltijat kokevat olevansa kaikkein vähiten

intressiryhmien edustajia. Johtavista viranhaltijoista vain 5 % kokee olevansa ”vahvasti”

intressiryhmien edustajia. Valtuutetuista 42 %, hallituksen jäsenistä 32 % ja lautakuntien jäsenistä

35 % kokee olevansa ”vahvasti” intressiryhmien edustajia. Lukujen perusteella aiempien

tutkimusten antama kuva hallituksen jäsenistä valtuutettuja vahvemmin sidosryhmiinsä

kiinnittyneitä päättäjinä ei siis pidä paikkaansa.

Odotetusti luottamushenkilöt kokevat olevansa vahvemmin kuntalaisten edustajia kuin johtavat

viranhaltijat. Valtuuston jäsenistä 78 %, hallituksen jäsenistä 75 % ja lautakuntien jäsenistä 72 %

kokee olevansa ”vahvasti” kuntalaisten edustajia. Johtavilla viranhaltijoilla vastaava osuus on

pienempi, mutta johtavista viranhaltijoistakin useampi kuin joka toinen (55 %) kokee

olevansa ”vahvasti” kuntalaisten edustaja.

Edustusroolikäsitykset ovat tärkeä huomioon otettava tekijä, kun tarkastellaan päättäjien NPM-

hallintoideologiaa koskevia suhtautumistapoja. Yhtä tärkeä huomioon otettava tekijä on kuitenkin

myös se, minkälaisten arvojen toteutumista päättäjät pitävät kuntien palvelutuotannossa tärkeinä.

Managerialistisena hallintoideologiana NPM korostaa vahvasti tehokkuuden ja tuottavuuden

merkitystä julkisessa palvelutuotannossa. Palvelutuotannon keskeisistä arvoista tutkimukseen onkin

otettu mukaan juuri päättäjän kokemus siitä, kuinka tärkeänä hän pitää kunnan palvelutuotannon

tehokkuutta ja tuottavuutta. Tätä on mitattu Luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyissä kysymällä

asiaa päättäjältä suoraan, ja tutkimuksen analyyseissa käytetään alkuperäistä muuttujaa (ks. liite 1).

Tehokkuuden ja tuottavuuden koettua tärkeyttä kuvaavan muuttujan avulla voidaan tarkastella sitä,

suhtautuvatko tehokkuutta ja tuottavuutta tärkeinä arvoina pitävät päättäjät mainittuja arvoja

vähemmän tärkeinä pitäviä päättäjiä myönteisemmin NPM-hallintoideologiaan. Tällöin voidaan
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arvioida, sitä kokevatko NPM:n vastustajat kuntien palvelutuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta

lainkaan tärkeäksi, vai ovatko he sitä mieltä, että NPM ei vain ole hyvä keino edistää sitä.

Yleisesti ottaen tutkimuksen kohteena olevat päättäjät kokevat tehokkuuden ja tuottavuuden hyvin

tärkeäksi. Tämän tutkimuksen kohteena olevista päättäjistä (vuoden 1995 aineisto) nimittäin peräti

84 % kokee tehokkuuden ja tuottavuuden ”vahvasti” tärkeäksi, 12 % kokee tehokkuuden ja

tuottavuuden ”jonkin verran tärkeäksi” ja vain 4 % kokee tehokkuuden ja tuottavuuden ”vain vähän

tai ei lainkaan” tärkeäksi. Tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeyden kokemisen yhteydestä NPM-

hallintoideologian kannatukseen ei ole olemassa aiempia tutkimuksia63.

Päättäjän edustusroolikäsitysten ja palvelutuotannon arvokäsitysten lisäksi tutkimuksessa

tarkastellaan kunnan palvelutasoa koskevien arvioiden, kunnan väestöllis-taloudellisten

olosuhteiden ja kunnan aiemman kehittämispolitiikan merkitystä NPM:a koskevien intressiasemien

muotoutumisessa.

Kunnan palvelutasoa koskevina arvioina on tässä tutkimuksessa tarkasteltu päättäjän tyytyväisyyttä

ja panostushalukkuutta kunnan palveluihin. Päättäjän tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä kunnan

palvelutuotantoon on mitattu luomalla summamuuttuja kunnan eri toimintoja koskevaa

palvelutyytyväisyyttä mittaavien kysymysten pohjalta. Panostushalukkuutta kunnan palveluihin on

mitattu samalla tavoin muodostetun summamuuttujan avulla (ks. liite 1).

Kuntien päättäjät näyttäisivät olevan kuntapalveluihin hyvin tyytyväisiä. Vuosien 1995–2003

Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimusten kyselyihin vastanneista päättäjistä 26 % ilmoittaa

olevansa kunnan palveluihin tyytyväinen. Palveluihin tyytymättömiä on vain 6 % vastaajista. Hyvin

suurella osalla päättäjistä suhtautuminen kunnan palvelujen tilaan on kuitenkin neutraalia, sillä 68 %

vastaajista ilmoittaa ettei ole kunnan palveluihin tyytyväinen eikä tyytymätön. Kun tarkastellaan

63  Tehokkuuden ja tuottavuuden koetussa tärkeydessä ei ole päättäjän poliittisen ideologian mukaista vaihtelua
(vasemmistoon identifioituvista 83 %, keskustaan identifioituvista 86 % ja oikeistoon identifioituvista 83 % kokee
tehokkuuden ja tuottavuuden ”vahvasti” tärkeäksi). Eri puolueideologioita edustavien päättäjien välillä on eroja
tehokkuuden ja tuottavuuden koetussa tärkeydessä, mutta erot eivät noudata vasemmisto–oikeisto-jakoa (tehokkuuden
ja tuottavuuden ”vahvasti” tärkeäksi kokevien osuudet: VAS 86 %, SDP 85 %, PS 95 %, KESK 86 %, RKP 85 %, KD
89 %, KOK  80 %, VIHR 61 % ja muu tai sit. 84 %). Päättäjän asemalla ei ole juurikaan yhteyttä tehokkuuden ja
tuottavuuden koettuun tärkeyteen (valtuusto 84 %, hallitus 86 %, lautakunta 85 % ja johtava viranhaltija 78 %).
Myöskään päättäjän toimintasektori ei ole yhteydessä tehokkuuden ja tuottavuuden koettuun tärkeyteen (yleishallinto
83 %, sosiaalitoimi 80 %, terveystoimi 83 %, sivistys- ja kulttuuritoimi 83 %, tekninen toimi 86 % ja useita
toimintasektoreita 85 %). Kun tarkastellaan tehokkuuden ja tuottavuuden koettua tärkeyttä pelkästään viranhaltijoilla
heidän toimintasektorinsa mukaan, havaitaan että asenteissa ei nytkään ole suuria eroja (yleishallinto 78 %,
sosiaalitoimi 79 %, terveystoimi 83 %, sivistys- ja kulttuuritoimi 78 %, tekninen toimi 80 % ja useita toimintasektoreita
68 %). Myöskään kunnanjohtajat eivät koe tehokkuutta ja tuottavuutta muita päättäjiä tärkeämmäksi tai vähemmän
tärkeäksi (kunnanjohtajat yhteensä 70 %, pienten kuntien kunnanjohtajat 77 %, keskisuurten kuntien kunnanjohtajat 63 %
ja suurten kuntien kunnanjohtajat 70 %).
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päättäjien panostushalukkuutta kunnan palveluihin (vuosien 1995–2003 aineistolla), havaitaan että

vain 38 % vastaajista panostaisi kunnan palveluihin enemmän kuin nyt. Toisaalta vain 6 %

panostaisi kunnan palveluihin nykyistä vähemmän. Suurin osa vastaajista (56 %) panostaisi kunnan

palveluihin saman verran kuin nykyäänkin.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että se kuinka tyytyväinen päättäjä on kunnan palveluihin, on

yhteydessä hänen kuntien palvelutuotannon NPM-uudistuksia koskeviin asenteisiinsa. Palveluihin

tyytyväiset päättäjät ovat suhtautumisessaan muita päättäjiä myönteisempiä. Palveluihin

panostushalukkaiden päättäjien on puolestaan havaittu suhtautuvan muita päättäjiä myönteisemmin

palvelupainotteisiin uudistuksiin, mutta kielteisemmin talouspainotteisiin uudistuksiin. (Ks. luku

1.2.)

Päättäjien asenteisiin mahdollisesti yhteydessä olevina päättäjän kotikuntaa koskevina väestöllis-

taloudellisina tekijöinä tutkimuksessa tarkastellaan kunnan asukaslukua, pinta-alaa, väestöntiheyttä,

vuosikatetta (€/as.) ja vuosittaista väestönmuutosta (ks. liite 1). Luottamushenkilö- ja

viranhaltijatutkimusten kyselyihin (1995–2003) vastanneista päättäjistä 25 % asuu pienissä

kunnissa (alle 5500 as.), 42 % asuu keskisuurissa kunnissa (5500–19999 as.) ja 33 % asuu suurissa

kunnissa (vähintään 20000 as.).

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että suurten kuntien päättäjät suhtautuvat palvelutuotannon

NPM-uudistuksiin pienten ja keskisuurten kuntien päättäjiä myönteisemmin (ks. luku 1.2). On

myös havaittu, että sosiaalipalveluissa yksityisiltä tuottajilta ostettavien ostopalvelujen osuus

kasvaa merkittävästi kuntakoon kasvaessa. Terveyspalveluissa vastaavaa yhteyttä ei ole havaittu.

Voimakkaan väestönkasvun kunnat puolestaan hankkivat taantuvia kunta enemmän

perusterveydenhuollon palveluja ja sosiaalihuollon avopalveluja yksityisiltä tuottajilta.

Sosiaalihuollon majoituksen sisältävissä palveluissa ja kotipalveluissa tilanne on kuitenkin

päinvastainen. (Ks. luku 2.1.) On selvää, että vaikka merkittäviä kunnan koon mukaisia eroja onkin

havaittavissa, kuntakohtaiset erot voivat olla suuria.

Viimeisenä päättäjien asenteisiin yhteydessä olevana tekijänä tutkimuksessa tarkastellaan kunnan

aiempaa kehittämispolitiikkaa. Tutkimuksessa keskeinen uuden institutionalismin näkökulma

korostaa, että poliittisessa päätöksenteossa aiemmat poliittiset päätökset sekä vakiintuneet poliittiset

ja hallinnolliset menettelytavat saattavat vaikuttaa merkittävästi harjoitettavan politiikan sisältöön

(Peters 2000, 18–19; Pierson 1998, 31–39). Kunnan palvelutuotannon kehittämisessä esimerkiksi

aiemmin tehdyt kilpailuttamis-, ulkoistamis- tai yksityistämispäätökset sekä kunnan
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päätöksentekokulttuuri ja hallinnolliset käytännöt voivat ehdollistaa vahvasti tulevia kunnan

palvelutuotantoa koskevia valintoja.

Kunnan aiempaa kehittämispolitiikkaa on tässä tutkimuksessa mitattu sillä, kuinka monta

tutkimuksen kohteena olevaa NPM-toimenpidettä (yht. 13 kpl) kunnassa on otettu käyttöön (ks. liite

1). Varsin monessa tutkimuksen kohteena olleista kunnista uudistuksia on otettu käyttöön runsaasti.

Vuoden 1995 Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimuksen kyselyn perusteella suurimmassa

osassa kuntia (65 %) uudistuksia on otettu käyttöön 5–9 ja melko suuressa osassa kuntia (22 %)

jopa 10–13. Selvästi harvemmissa kunnissa (14 %) uudistuksia on otettu käyttöön ainoastaan

muutamia (0–4).

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu jonkin verran yhteyttä kunnan aiemman kehittämispolitiikan

ja NPM-uudistuksia koskevien asenteiden välillä. On havaittu että suhtautuminen uudistuksiin on

myönteisintä kunnissa, joissa uudistuksia on otettu laajimmin käyttöön (Pikkala 2005, 107;

Ståhlberg 1997, 98).  On kuitenkin vaikeaa sanoa, onko runsas uudistusten käyttöön ottaminen

syynä myönteisiin asenteisiin, vai onko niin että kuntapäättäjien myönteiset kehittämisasenteet ovat

johtaneet kehittämistoimenpiteiden runsaaseen käyttöön ottamiseen.

Päättäjien asenteisiin vaikuttavien muiden kuin yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia

intressikonflikteja kuvaavien muuttujien osalta voidaan muodostaa joitakin perusteltuja hypoteeseja.

Päättäjän edustusroolikäsitysten osalta voidaan muodostaa hypoteesi, että vahvasti

kuntaorganisaation edustajaksi identifioituvat päättäjät suhtautuvat tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen muita päättäjiä

myönteisemmin, koska he katsovat olevansa muita päättäjiä enemmän vastuussa kuntien

palvelutuotannon kehittämisestä. Vahvasti kuntalaisten edustajaksi identifioituvien päättäjien voi

puolestaan olettaa suhtautuvan laatuun ja osallistumiseen muita päättäjiä myönteisemmin.

Intressiryhmien edustajaksi identifioitumisen vaikutuksesta ei ole mahdollista muodostaa

perusteltuja hypoteeseja.

Vaikkakaan tehokkuuden ja tuottavuuden yhteydestä NPM-hallintoideologian kannatukseen ei ole

olemassa aiempia tutkimuksia, niin voidaan lähteä oletuksesta, että päättäjät jotka kokevat

tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi kunnan palvelutuotannossa, suhtautuvat tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen muita päättäjiä

myönteisemmin.
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Kunnan palveluihin tyytyväisten päättäjien voi aiempien tutkimusten nojalla olettaa suhtautuvan

muita päättäjiä myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Päättäjien, jotka panostaisivat palveluihin nykyistä

enemmän, voi olettaa suhtautuvan laatuun ja osallistumiseen muita päättäjiä myönteisemmin, mutta

toisaalta tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen muita päättäjiä kielteisemmin.

Suurten kuntien päättäjien voi aiempien tutkimusten perusteella olettaa suhtautuvan kaikkiin

NPM:n osa-alueisiin pienten ja keskisuurten kuntien päättäjiä myönteisemmin. Muiden kunnan

väestöllis-taloudellisia olosuhteita kuvaavien muuttujien osalta ei ole mahdollista rakentaa

perusteltuja hypoteeseja. Kunnan aiemman kehittämispolitiikan voi katsoa vaikuttavan päättäjien

asenteisiin siten, että asenteet ovat myönteisimpiä sellaisissa kunnissa, joissa NPM-uudistuksia on

aiemmin otettu käyttöön runsaasti.
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3. EMPIIRISEN ANALYYSIN TULOKSET

3.1. Tutkimuksen muuttujat ja yleiskuva päättäjien asenteista

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen vaste- ja selittävät muuttujat sekä luodaan ennen varsinaista

empiiristä analyysia ryhmäkeskiarvo- ja korrelaatiotarkasteluihin perustuva yleiskuva

kuntapäättäjien NPM-hallintoideologiaa koskevista asenteista. Tutkimuksessa hallintoideologia on

jaettu kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen nojautuen kolmeen teemaan:

tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen, markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen sekä

laatuun ja osallistumiseen. NPM:n eri osa-alueita kuvaavia asenteita mittaavat vastemuuttujat on

muodostettu luomalla summamuuttujat yksittäisistä hallintoideologian osa-alueiden mukaisia

kehittämistoimenpiteitä koskevista kysymyksistä. (Ks. luku 1.3. ja liite 1.)

Taulukossa 4 on esitetty tutkimuksessa käytettävät vastemuuttujat, osiot joista ne koostuvat, ja

muuttujien reliabiliteettitarkastelu Cronbachin alfa -testisuureen avulla.

Taulukko 4. NPM-hallintoideologian eri osa-alueiden kannatusta mittaavien summamuuttujien
kuvaukset ja reliabiliteettitarkastelu Cronbachin alfa -testisuureen (ei-standardisoitu) avulla.

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus
(Jatkuva muuttuja; arvot 1,00–5,00;
(1,00 = ei lainkaan tärkeä; 5,00 = erittäin tärkeä)

Osiot
- tulosyksiköittäminen
- tilaaja–tuottaja-malli
- konsernijohtaminen
- käyttäjämaksut
(Cronbachin alfa = 0,6926)

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus
(Jatkuva muuttuja; arvot 1,00–5,00;
1,00 = ei lainkaan tärkeä; 5,00 = erittäin tärkeä)

Osiot
- ostopalvelut
- yhtiöittäminen
- palvelusetelit
- valinnanvapaus palveluntuottajien välillä
(Cronbachin alfa = 0,6874)

Laatu ja osallistuminen
(Jatkuva muuttuja; arvot 1,00–5,00;
1,00 = ei lainkaan tärkeä; 5,00 = erittäin tärkeä)

Osiot
- laatujohtaminen
- käyttäjäpalautejärjestelmät
- palvelusitoumukset
- palvelujen käyttäjien osallistuminen
- kuntalaisten osallistuminen
(Cronbachin alfa = 0,6911)

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus sisältää tässä tutkimuksessa kunnan toimintojen

tulosyksiköittämisen, tilaaja–tuottaja-mallin, konsernijohtamisen ja palvelujen käyttäjiltä perittävät
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käyttäjämaksut. Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus koostuu ostopalveluista yksityisiltä tuottajilta

(tässä yrityksiltä), kunnan toimintojen yhtiöittämisestä ja palvelusetelien käyttöön ottamisesta.

Lisäksi mukaan on otettu osio, jonka perustana olevassa kysymyksessä on kysytty päättäjien

suhtautumista yleisesti palvelujen käyttäjien valinnanvapauteen palveluntuottajien välillä. Laatu ja

osallistuminen koostuu laatujohtamisesta, palvelujen käyttäjille suunnatuista palautejärjestelmistä,

palvelusitoutumuksista sekä palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien

lisäämisestä. Kaikkien vastemuuttujien reliabiliteettia voidaan pitää vähintään tyydyttävänä (ks.

luku 1.5. ja liite 1).

Tutkimuksessa käytetystä jaottelusta on tehtävä joitain tarkennuksia. Tutkimuksessa tilaaja–tuottaja-

mallia tarkastellaan tulosjohtamisuudistuksena, koska Suomessa sillä on ainakin toistaiseksi pyritty

enemmän tilaaja- ja tuottajatehtävien eriyttämiseen julkisorganisaatioiden sisällä kuin julkisten ja

yksityisten palveluntuottajien aseman tasavertaistamiseen. Lisäksi tutkimuksessa yksityinen

palvelutuotanto (markkinaehtoisuus) ja palvelujen käyttäjien valinnanvapaus palveluntuottajien

välillä (valinnanvapaus) on niputettu saman teeman alle. Tämä on perusteltua, koska

valinnanvapautta on käytännössä vaikeaa lisätä ilman yksityisen palvelutuotannon osuuden

merkittävää kasvattamista.

Aihetta koskevissa aiemmissa tutkimuksissa uudistukset jaettiin talous- ja palvelupainotteisiin (ks.

luku 1.2.). Menettely ei ole tämän tutkimuksen näkökulmasta perusteltu, koska ostopalveluja,

palveluseteleitä ja kunnan toimintojen yhtiöittämistä sisältävän markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teeman mukaiset uudistukset merkitsevät suurempaa irtiottoa perinteisestä

hyvinvointivaltioideologiasta kuin maltillisempi tulosjohtamisuudistuksista ja käyttäjämaksujen

lisäämisestä koostuva tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teema. Tässä työssä omaksuttu

jaottelu on perusteltu myös siksi, että tutkimuksessa etsitään vastausta siihen jakaako

markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teema eri ideologioita, yhteiskuntaluokkia ja muita

yhteiskuntaryhmiä edustavien päättäjien asenteita vahvemmin kuin tulosjohtaminen ja

kustannustehokkuus -teema.

Laatu ja osallistuminen -teemassa mukana on eräänä osa-alueena myös kuntalaisten

osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Kuntalaisten osallistuminen edustaa suoran demokratian

muotoja kunnallishallinnossa, jotka eivät ole tyypillisiä perinteiselle byrokratiaideaalin mukaan

järjestetylle julkiselle hallinnolle. Vaikka NPM-hallintoideologiassa kiistämättä kuntalaisten

osallistumismahdollisuuksia korostavia teemoja onkin, nämä teemat eivät ole teoreettisesti

kiistattomasti paikannettavissa juuri NPM:iin, vaan myös esimerkiksi New Public
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Administration -hallintoideologiaan. Suomessa ja oikeastaan kaikissa muissakin läntisissä

teollisuusmaissa julkisen hallinnon kehittämistä vahvimmin ohjaava hallintoideologia on kuitenkin

ollut nimenomaan NPM. (Ks. luku 2.1.)

Tutkimuksessa päättäjien asenteita parhaiten selittäviä tekijöitä analysoidaan

ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja binäärilogististen regressiomallien avulla. Logistisissa

regressioanalyyseissa on sovitettu tutkimuksen kolmelle teemalle kaikki selittävät muuttujat

sisältävät logistiset regressiomallit vuoden 1995 aineistolle ja yhteiskuntaryhmien välisiä

taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat selittävät muuttujat sisältävät mallit vuosien

1995–2003 aineistolle.

Valitettavasti aineistojen puutteiden vuoksi tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista sovittaa

tutkimuksen koko aineistolle (1995–2003) kaikki selittävät muuttujat sisältäviä logistisia

regressiomalleja. Tutkimuksessa on kuitenkin ryhmäkeskiarvotarkasteluja sekä vuoden 1995

aineistolle ja vuosien 1995–2003 aineistolle sovitettuja logistisia regressiomalleja hyödyntävän

menetelmällisen triangulaation avulla varmennettu tutkimuksen tulosten ja niistä tehtyjen

tulkintojen luotettavuus.

Tutkimuksessa testattavat hypoteesit esiteltiin luvuissa 2.3.–3.6. Taulukossa 5 on kuitenkin vielä

yhteenvetona esitetty tutkimuksen teoreettisen jäsennyksen ja aihetta koskevien aiempien

tutkimusten perusteella valitut tutkimuksen selittävät muuttujat ja muuttujaryhmät. Yksittäisten

muuttujien osalta hypoteesit poikkeavat selvästi tutkimuksen kolmessa eri teemassa, joidenkin

selittävien muuttujien tapauksessa hypoteeseja ei ollut perusteltua muodostaa, ja joidenkin

tutkimuksen selittävien muuttujien tapauksessa muodostetut hypoteesit ovat epävarmoja. Tämän

vuoksi hypoteeseja ei ole esitetty taulukossa, vaan niitä käsitellään empiirisen analyysin ja sen

tulosten perusteella tehtävien tulkintojen yhteydessä (ks. luvut 3.2. ja 3.3.).

Taulukko 5. Tutkimuksen selittävät muuttujat ja muuttujaryhmät.
MUUTTUJARYHMÄT JA MUUTTUJAT MUUTTUJAN LUOKITUS

Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset
intressikonfliktit

Ideologinen taso
Poliittinen ideologia vasemmisto; keskusta; oikeisto

Puolueideologia VAS; SDP; PS; KESK; RKP; KD; KOK; VIHR;
muu tai sit.

Yhteiskunnallinen taso
Ammattiasema ja koulutustaso



87

Ammattiasema
johtava asema tai toimihenkilö; työntekijä;
yrittäjä; maatalousyrittäjä; työelämän
ulkopuolella

Koulutustaso peruskoulu; toinen aste; opistoaste;
korkeakoulututkinto

Toiminta työmarkkinajärjestöissä
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä ei; kyllä
Jäsen ammattijärjestössä ei; kyllä

Työnantajasektori kunta; valtio; yksityinen yritys; järjestö;
työelämän ulkopuolella

Ikä, sukupuoli ja kieli
Ikä 0–39; 40–59; 60–
Sukupuoli mies; nainen
Kieli suomi; ruotsi

Kuntien sisäinen taso
Asema kunnassa hallitus; valtuusto; lautakunta; johtava viranhaltija

Toimintasektori kunnassa yleishallinto; sosiaalitoimi; terveystoimi; sivistys-
ja kulttuuritoimi; tekninen toimi; useita

Koetut vaikuttamismahdollisuudet huonot; ei hyvät eikä huonot; hyvät

Muut tekijät

Edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset

Edustusroolikäsitykset
Kuntaorganisaation edustaja vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; vahvasti
Intressiryhmien edustaja vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; vahvasti
Kuntalaisten edustaja vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; vahvasti

Palvelutuotannon arvokäsitykset
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi vähän tai ei lainkaan; jonkin verran; vahvasti

Kunnan palveluja koskevat arviot, kunnan väestöllis-
taloudelliset olosuhteet ja kunnan aiempi kehittämispolitiikka

Palvelutyytyväisyys ja panostushalukkuus kunnan
palveluihin

Tyytyväisyys kunnan palveluihin tyytymätön; ei tyytymätön eikä tyytyväinen;
tyytyväinen

Panostushalukkuus kunnan palveluihin panostaisi vähemmän; panostaisi nykyisen
määrän; panostaisi enemmän

Väestöllis-taloudelliset olosuhteet
Asukasluku (as.) 0–5499 ; 5500–19999 ; 20000–
Pinta-ala (km2) 0–999; 1000–
Väestöntiheys (as./km2) 0–9; 10–249; 250–1000
Vuosikate (€/as.) 0,00–1,99; 2,00–3,99; 4,00–6,00
Väestönmuutos (% vuodessa) –4,0...–1,01; –1,00...0,99; 1,00...3,99

Aiempi kehittämispolitiikka
Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset 0–4; 5–9; 10–13

Ennen tutkimuksen varsinaisia empiirisiä analyyseja on vielä tarpeen luoda yleiskuva päättäjien

asenteista koko aineiston tasolla. Taulukossa 6 on esitetty kuntapäättäjien kuntien palvelutuotannon

NPM-uudistuksia koskevia asenteita mittaavien muuttujien ryhmäkeskiarvot vuosittain. Muuttujat
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ovat jatkuvia, ja ne saavat arvoja välillä 1–5 (1 = ei lainkaan tärkeä; 5 = erittäin tärkeä).

Tutkimuksessa muuttujan arvon 1 tulkitaan edustavan erittäin kielteistä suhtautumista ja arvon 5

erittäin myönteistä suhtautumista mittauksen kohteena olevaan NPM-hallintoideologian osa-

alueeseen.

Taulukko 6. NPM-hallintoideologiaa koskevia asenteita kuvaavien muuttujien ryhmäkeskiarvot
vuosittain (jatkuva asteikko 1–5; 1 = ei lainkaan tärkeä; 5 = erittäin tärkeä).

Tulosjohtaminen ja
kustannustehokkuus

Markkinaehtoisuus ja
valinnanvapaus Laatu ja osallistuminen

keski-
arvo

keski-
hajonta (n) keski-

arvo
keski-

hajonta (n) keski-
arvo

keski-
hajonta (n)

Vuosi
 1995  3,15 0,74 (2095) 3,11 0,75 (2164) 3,53 0,60 (2144)
 1999  3,19 0,74 (2316) 3,16 0,77 (2360) 3,54 0,61 (2331)
 2003  3,14 0,73 (2081) 3,28 0,72 (2124) 3,45 0,62 (2104)
YHT 3,16 0,74 (6492) 3,18 0,75 (6648) 3,51 0,61 (6579)
ANOVA (F; df1 / df2; p)  2,61 2 / 6489 0,0734 29,32 2 / 6645 <0,0001 11,29 2 / 6576 <0,0001

eta2 0,00 0,01 0,00
Kruskal–Wallis ( 2; df; p) 5,84 2 0,0540 53,62 2 <0,0001 27,79 2 <0,0001

Taulukosta havaitaan, että kun asenteita tarkasteltiin koko aineistolla (1995–2003), päättäjät

suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen (KA: 3,16) sekä markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen (KA: 3,18) melko neutraalisti. Suhtautuminen laatuun ja osallistumiseen (KA:

3,51) oli kuitenkin selvästi myönteisempää. Tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta (KH: 0,74)

sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta (KH: 0,75) koskevissa asenteissa oli havaittavissa

hieman suurempaa hajontaa kuin laatua ja osallistumista koskevissa asenteissa (KH: 0,61).

Ryhmäkeskiarvojen erot vuosina 1995, 1999 ja 2003 olivat käytännössä niin pieniä, ettei niiden

perusteella voitu todeta päättäjien asenteissa tapahtuneen oleellisia muutoksia tutkimuksen

tarkasteluajanjaksolla. Jos muutosta olisi tarkasteltu puhtaasti tilastollisin kriteerein, niin

vuosittaiset erot markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta (p[ANOVA]< 0,0001; p[Kruskal–Wallis]< 0,0001)

sekä laatua ja osallistumista (p[ANOVA]< 0,0001; p[Kruskal–Wallis]< 0,0001) koskevissa asenteissa olivat

tilastollisesti erittäin merkitseviä. Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuudenkin tapauksessa erot

olivat melkein tilastollisesti merkitseviä (p[ANOVA] = 0,0734; p[Kruskal–Wallis]< 0,0540). Erot eri

vuosien asenteiden välillä olivat kuitenkin käytännössä merkityksettömiä ja johtuivat suuresta

otoskoosta.
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Päättäjien asenteita koskevan yleiskuvan saamiseksi analysoitiin myös NPM:n eri osa-alueiden

kannatuksen yhteyttä toisiinsa. Tätä voitiin karkeasti tarkastella tutkimalla tulosjohtamista ja

kustannustehokkuutta, markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta sekä laatua ja osallistumista

kuvaavien muuttujien välisiä korrelaatioita.

Korrelaatiotarkasteluissa havaittiin, että kaikkien NPM-hallintoideologian osa-alueiden kannatusta

kuvaavien muuttujien välillä oli selvää riippuvuutta. Tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevat asenteet olivat kuitenkin selvästi vahvimmin

yhteydessä toisiinsa (Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin r = 0,67). Tulosjohtamisen ja

kustannustehokkuuden kannatuksen yhteys laadun ja osallistumisen kannatukseen (r = 0,25) sekä

markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatuksen yhteys laadun ja osallistumisen

kannatukseen oli selvästi vähäisempää (r = 0,29).

3.2. Päättäjien asenteita parhaiten selittävät tekijät

Tutkimuksen empiirisessä analyysiosuudessa tarkasteltiin ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja

logististen regressiomallien kautta yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten

intressikonfliktien merkitystä päättäjien asenteiden selittäjinä. Analyyseissa testattiin myös muita

kuin yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin liittyviä hypoteeseja,

jolloin saatiin selville mainittujen intressikonfliktien merkitys päättäjien asenteiden selittäjinä.

Muuttujajoukkojen selitysasteiden ja yksittäisten muuttujien vaikutusten tarkastelun tavoitteena oli

luoda empiiriseen evidenssiin perustuva kuva kuntien palvelutuotannon NPM-halllintoideologiaa

koskevien intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Ryhmäkeskiarvotarkastelut perustuvat edellisessä luvussa esiteltyihin NPM:n eri osa-alueiden

kannatusta kuvaaviin summamuuttujiin. Summamuuttujat ovat jatkuvia ja ne saavat arvoja välillä

1–5 (1 = ei lainkaan tärkeä; 5 = erittäin tärkeä). Ryhmäkeskiarvotarkasteluissa muuttujan arvon 1

katsottiin edustavan erittäin kielteistä suhtautumista ja arvon 5 erittäin myönteistä suhtautumista

mittauksen kohteena olevaan NPM-hallintoideologian osa-alueeseen. Logistisia regressiomalleja

varten vastemuuttujat luokiteltiin dikotomisiksi (0 = ei koe tärkeäksi, 1 = kokee tärkeäksi;

luokituksesta, ks. liite 1) ja logistisissa regressiomalleissa mallinnettiin arvon 1 esiintymistä.

Malleissa muuttujan arvon 1 katsottiin merkitsevän tarkastelun kohteena olevan NPM:n osa-alueen

kannattamista.
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Taulukossa 7 on esitetty tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden, markkinaehtoisuuden ja

valinnanvapauden sekä laadun ja osallistumisen kannatusta kuvaavien muuttujien ryhmäkeskiarvot

sekä mainittujen NPM:n osa-alueiden kannatusta selittävien binäärilogististen regressiomallien

tärkeimmät tulokset. Vuoden 1995 aineistolle on sovitettu tutkimuksen kaikki selittävät muuttujat

sisältävät logistiset regressiomallit, minkä lisäksi on sovitettu tutkimuksen koko aineistolle (1995–

2003) mallit, joissa selittäjinä ovat yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia

intressikonflikteja kuvaavat muuttujat.

Ryhmäkeskiarvotarkasteluista taulukossa on esitetty ryhmäkeskiarvot ja logistisista

regressiomalleista logististen regressioestimaattien ristitulosuhteet sekä täydellisten mallien ja

selittävien muuttujien osajoukoilla sovitettujen mallien selitysasteet (Nagelkerke R2). Lisäksi

vähintään 95 % luottamustasolla tilastollisesti merkitsevät ristitulosuhteiden estimaatit on esitetty

taulukossa lihavoituina. Ryhmäkeskiarvotarkastelujen muut tunnusluvut ja erojen merkitsevyyden

tilastolliset testit sekä logististen regressiomallien tarkemmat tulosteet on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 7. NPM-hallintoideologian kannatusta kuvaavien ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja
binäärilogististen regressiomallien tulokset. Ryhmäkeskiarvotarkasteluista taulukossa on esitetty
ryhmäkeskiarvot ja logistisista regressiomalleista ristitulosuhteet sekä sovitettujen mallien
selitysasteet. Logistisissa regressiomalleissa vähintään 95 % luottamustasolla tilastollisesti
merkitsevät ristitulosuhteet on esitetty lihavoituina.

Tulosjohtaminen ja
kustannustehokkuus

Markkinaehtoisuus ja
valinnanvapaus

Laatu ja
osallistuminen

KA
95–03

OR
95

OR
95–03

KA
95–03

OR
95

OR
95–03

KA
95–03

OR
95

OR
95–03

Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-
poliittiset intressikonfliktit

Ideologinen taso

Poliittinen ideologia: vasemmisto 2,88 1,00 1,00 2,77 1,00 1,00 3,60 1,00 1,00
Poliittinen ideologia: keskusta 3,14 1,70 1,34 3,18 1,98 1,50 3,53 1,75 1,02
Poliittinen ideologia: oikeisto 3,37 1,67 1,55 3,46 2,68 2,07 3,44 1,20 0,83

  Puolueideologia: VAS 2,62 1,00 1,00 2,53 1,00 1,00 3,61 1,00 1,00
Puolueideologia: SDP 2,97 1,65 1,91 2,84 2,78 2,22 3,54 0,59 0,74
Puolueideologia: PS 2,88 - - 3,30 - - 3,52 - -
Puolueideologia: KESK 3,20 3,56 2,59 3,33 6,18 4,33 3,47 0,38 0,64
Puolueideologia: RKP 3,25 2,17 2,33 3,34 7,00 3,74 3,51 0,35 0,90
Puolueideologia: KD 3,19 2,49 2,73 3,40 5,69 5,35 3,63 0,31 0,79
Puolueideologia: KOK 3,56 5,85 5,08 3,66 11,07 7,96 3,44 0,56 0,62
Puolueideologia: VIHR 3,03 1,67 1,48 3,33 4,42 3,29 4,00 - 3,07
Puolueideologia: muu tai sit. 3,21 2,70 1,97 3,18 4,09 3,24 3,43 0,70 0,69
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Yhteiskunnallinen taso

Ammattiasema: työntekijä 2,87 1,00 1,00 2,92 1,00 1,00 3,55 1,00 1,00
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö 3,24 1,56 1,38 3,22 1,15 1,02 3,51 1,23 0,94
Ammattiasema: yrittäjä 3,33 1,64 1,35 3,44 1,07 0,98 3,45 0,94 0,81
Ammattiasema: maatalousyrittäjä 3,19 0,68 0,68 3,28 0,67 0,60 3,41 0,93 0,82
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella 3,07 1,04 0,97 3,12 1,42 0,92 3,54 0,71 0,73

Koulutustaso: perusaste 2,98 1,00 1,00 2,97 1,00 1,00 3,43 1,00 1,00
Koulutustaso: toinen aste 3,03 1,90 1,49 3,00 1,63 1,48 3,48 1,93 1,30
Koulutustaso: opistoaste 3,14 1,81 1,59 3,24 1,91 1,75 3,52 1,82 1,42
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 3,31 2,49 2,26 3,31 2,59 2,57 3,53 2,19 1,64
Koulutustaso: muu 3,06 2,72 1,92 3,11 1,54 1,77 3,52 2,15 1,84

Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei 3,12 1,00 1,00 3,14 1,00 1,00 3,52 1,00 1,00
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä 3,45 1,41 1,40 3,48 1,51 1,43 3,48 0,79 1,03

Jäsen ammattijärjestössä: ei 3,24 1,00 1,00 3,29 1,00 1,00 3,47 1,00 1,00
Jäsen ammattijärjestössä kyllä 3,09 0,93 0,98 3,08 0,74 0,79 3,55 0,99 1,11

Työnantaja: yksityinen yritys 3,22 1,00 1,00 3,30 1,00 1,00 3,47 1,00 1,00
Työnantaja: kunta 3,16 0,56 0,59 3,11 0,49 0,54 3,49 0,77 0,81
Työnantaja: valtio 3,20 0,56 0,76 3,20 0,61 0,69 3,62 0,89 0,99
Työnantaja: järjestö 3,11 0,76 0,74 3,30 1,49 1,57 3,67 1,14 1,05
Työnantaja: työelämän ulkopuolella 3,06 0,78 0,93 3,12 0,51 0,75 3,54 1,41 1,45

Ikä: 0–39 3,10 1,00 1,00 3,23 1,00 1,00 3,57 1,00 1,00
Ikä: 40–59 3,17 1,04 1,10 3,17 1,13 1,02 3,51 0,87 0,87
Ikä: 60– 3,16 0,66 1,14 3,17 0,57 0,99 3,45 0,47 0,69

Sukupuoli: mies 3,22 1,00 1,00 3,18 1,00 1,00 3,43 1,00 1,00
Sukupuoli: nainen 3,07 0,78 0,72 3,19 0,75 1,08 3,64 1,56 1,70

Kieli: suomi 3,15 1,00 1,00 3,18 1,00 1,00 3,51 1,00 1,00
Kieli: ruotsi 3,22 1,07 1,11 3,25 0,50 0,94 3,49 1,64 0,96

Kuntien sisäinen taso

Asema kunnassa: valtuusto 3,04 1,00 1,00 3,14 1,00 1,00 3,53 1,00 1,00
Asema kunnassa: hallitus 3,31 1,33 1,57 3,29 1,05 1,33 3,54 0,87 1,08
Asema kunnassa: lautakunta 3,14 0,59 1,29 3,19 0,82 1,18 3,52 0,94 0,94
Asema kunnassa: johtava viranhaltija 3,32 1,17 1,77 3,17 1,05 1,22 3,41 0,64 0,73

Toimintasektori: yleishallinto 3,34 1,00 1,00 3,23 1,00 1,00 3,49 1,00 1,00
Toimintasektori: sosiaalitoimi 3,10 0,48 0,59 3,23 1,36 1,19 3,61 0,90 1,34
Toimintasektori: terveystoimi 3,10 0,39 0,59 3,19 0,33 1,11 3,51 0,46 0,87
Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi 2,95 0,80 0,48 3,07 0,85 0,71 3,51 0,73 1,05
Toimintasektori: tekninen toimi 3,14 1,14 0,68 3,13 0,79 0,78 3,42 0,75 0,84
Toimintasektori: useita 3,16 1,04 0,89 3,22 1,41 1,23 3,59 0,96 1,28
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Koetut vaikuttamismahdollisuudet:
huonot 2,98 1,00 1,00 3,07 1,00 1,00 3,48 1,00 1,00

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei
hyvät eikä huonot 3,11 1,24 1,27 3,15 1,19 1,11 3,50 1,19 1,20

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 3,29 1,38 1,77 3,27 1,16 1,32 3,53 1,27 1,26

Muut tekijät

Edustusroolikäsitykset ja
palvelutuotannon arvokäsitykset

Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei
lainkaan tai jonkin verrana 3,08 1,00 - 3,06 1,00 - 3,47 1,00 -

Kuntaorganisaation edustaja: vahvastia 3,26 1,73 - 3,19 1,33 - 3,61 1,50 -

Intressiryhmien edustaja: vähän tai ei
lainkaan tai jonkin verrana 3,17 1,00 - 3,11 1,00 - 3,47 1,00 -

Intressiryhmien edustaja: vahvastia 3,10 1,10 - 3,11 1,31 - 3,64 1,35 -

Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei
lainkaan tai jonkin verrana 3,22 1,00 - 3,08 1,00 - 3,20 1,00 -

Kuntalaisten edustaja: vahvastia 3,12 0,97 - 3,12 1,42 - 3,65 3,62 -

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden
tärkeäksi: vain vähän tai ei lainkaana 3,19 1,00 - 3,16 1,00 - 3,47 1,00 -

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden
tärkeäksi: jonkin verrana 3,23 1,20 - 3,21 0,79 - 3,57 0,97 -

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden
tärkeäksi: vahvastia 3,13 1,00 - 3,09 0,55 - 3,52 0,80 -

Kunnan palveluja koskevat arviot, kunnan
väestöllis-taloudelliset olosuhteet ja
kunnan aiempi kehittämispolitiikka

Tyytyväisyys palveluihin: tyytymätön 3,06 1,00 - 3,16 1,00 - 3,54 1,00 -
Tyytyväisyys palveluihin: ei tyytyväinen
eikä tyytymätön 3,13 0,62 - 3,18 1,17 - 3,50 0,66 -

Tyytyväisyys palveluihin: tyytyväinen 3,26 1,12 - 3,18 1,44 - 3,52 0,67 -

Panostushalukkus palveluihin: panostaisi
vähemmän 3,23 1,00 - 3,29 1,00 - 3,47 1,00 -

Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
nykyisen määrän 3,20 1,26 - 3,21 1,15 - 3,43 1,17 -

Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
enemmän 3,09 1,31 - 3,14 1,20 - 3,62 1,37 -

Asukasluku –5499 (as.) 3,03 1,00 - 3,12 1,00 - 3,41 1,00 -
Asukasluku: 5500–19999 (as.) 3,13 0,97 - 3,16 0,77 - 3,49 0,98 -
Asukasluku: 20000– (as.) 3,29 2,74 - 3,26 1,81 - 3,59 1,29 -
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Pinta-ala: 0–999 (km2) a 3,15 1,00 - 3,10 1,00 - 3,52 1,00 -
Pinta-ala:  1000– (km2) a 3,15 1,47 - 3,16 1,86 - 3,54 1,34 -

Väestöntiheys: 0–9 (as./km2) a 3,10 1,00 - 3,11 1,00 - 3,46 1,00 -
Väestöntiheys: 10–249 (as./km2) a 3,15 1,12 - 3,11 1,39 - 3,50 1,11 -
Väestöntiheys: 250–1000 (as./km2) a 3,20 0,89 - 3,10 0,95 - 3,63 1,37 -

Vuosikate: 0,00–1,99 (€/as.) a 3,26 1,00 - 3,21 1,00 - 3,54 1,00 -
Vuosikate: 2,00–3,99 (€/as.) a 3,15 1,02 - 3,10 0,69 - 3,54 0,85 -
Vuosikate: 4,00–6,00 (€/as.) a 3,14 1,24 - 3,11 0,93 - 3,49 0,95 -

Väestönmuutos: –4,00… –1,01 (%)a 3,10 1,00 - 3,04 1,00 - 3,47 1,00 -
Väestönmuutos: –1,00...0,99 (%)a 3,12 1,35 - 3,11 1,40 - 3,53 1,02 -
Väestönmuutos: 1,00...3,99 (%)a 3,28 1,52 - 3,17 1,44 - 3,56 0,97 -

Aiemmin käyttöön otetut NPM-
uudistukset: 0–4a 3,04 1,00 - 3,15 1,00 - 3,42 1,00 -

Aiemmin käyttöön otetut NPM-
uudistukset: 5–9a 3,14 1,14 - 3,10 1,06 - 3,52 1,02 -

Aiemmin käyttöön otetut NPM-
uudistukset: 10–13a 3,23 1,24 - 3,12 0,89 - 3,61 1,56 -

Logitisten regressiomallien selitysasteet
(Nagelkerke R2)

Tulosjohtaminen ja
kustannustehokkuus

Markkinaehtoisuus ja
valinnanvapaus

Laatu ja
 osallistuminen

R2

95
R2

95–03
R2

95
R2

95–03
R2

95
R2

95–03

Kaikki selittävät muuttujat 0,29 - 0,29 - 0,21 -
(n) (1665) - (1709) - (1691) -

Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-
poliittiset intressikonfliktit 0,22 0,20 0,26 0,22 0,09 0,07

Ideologinen taso 0,11 0,10 0,18 0,17 0,02 0,03
Poliittinen ideologia 0,06 0,06 0,13 0,11 0,01 0,01
Puolueideologia 0,10 0,10 0,17 0,16 0,01 0,02

Yhteiskunnallinen taso 0,16 0,14 0,14 0,12 0,06 0,05
Ammattiasema ja koulutustaso 0,07 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01
Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,03 0,03 0,05 0,04 0,00 0,00
Työnantajasektori 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00
Ikä, sukupuoli ja kieli 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03

Kunnallinen taso 0,07 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02
Asema kunnassa 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
Toimintasektori kunnassa 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
Koettu vaikutusvalta 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00

  (n) (1714) (4316) (1760) (4404) (1691) (4362)

Muut tekijät 0,09 - 0,04 - 0,15 -
Edustusroolikäsitykset ja
palvelutuotannon  arvokäsitykset 0,03 - 0,01 - 0,12 -

Edustusroolikäsitykset 0,02 - 0,01 - 0,12 -
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Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,00 - 0,01 - 0,00 -

Kunnan palveluja koskevat arviot,
kunnan väestöllis-taloudelliset
olosuhteet ja kunnan aiempi
kehittämispolitiikka

0,06 - 0,02 - 0,04 -

Palvelutyytyväisyys ja
panostushalukkuus 0,02 - 0,01 - 0,02 -

Väestöllis-taloudelliset olosuhteet 0,04 - 0,02 - 0,02 -
Aiempi kehittämispolitiikka 0,01 - 0,00 - 0,01 -

  (n) (2026) - (2091) - (2072) -
a muuttujan osalta kaikki taulukossa esitetyt tunnusluvut (myös ryhmäkeskiarvot) laskettu vain vuoden 1995 aineistosta

Tarkastelemalla vuoden 1995 aineistolle sovitettujen NPM-hallintoideologian kannatusta kuvaavien

logististen regressiomallien selitysasteita (Nagelkerke R2), havaittiin että tutkimukseen valitut

selittävät muuttujat selittivät tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus (R2[95]: 0,29) sekä

markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus (R2[95]: 0,29) -teemoissa päättäjien asenteiden vaihtelua hyvin.

Laatu ja osallistuminen -teemassa muuttujat selittivät asenteiden vaihtelusta selvästi pienemmän

osuuden (R2[95]: 0,21), mutta laadussa ja osallistumisessakin mallin selitysastetta voidaan pitää

hyvänä tämäntyyppiselle tutkimusasetelmalle64.

Yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien ja muiden tekijöiden

merkityksen selvittämiseksi tutkimuksessa sovitettiin myös selittäjien osajoukoista rakennettuja

malleja. Tutkimuksen ennakkohypoteesien mukaisesti hallintoideologian kannatusta parhaiten

selittävät muuttujat vaihtelivat NPM:n eri osa-alueilla siten, että yhteiskuntaryhmien väliset

taloudellis-poliittiset intressikonfliktit olivat (vuoden 1995 aineistolle sovitetuilla logistisilla

regressiomalleilla) päättäjien asenteiden selittäjinä tärkeitä tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa, vieläkin tärkeämpiä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa, mutta

eivät yhtä tärkeitä laadussa ja osallistumisessa.

64  Tutkimuksen tuloksia raportoitaessa merkinnällä R2[95] viitataan vuoden 1995 aineistolle sovitettujen logististen
regressiomallien selitysasteisiin (Nagelkerke R2), kun selittäjinä ovat tutkimuksen kaikki selittävät muuttujat,
merkinnällä R2[95–03] vuosien 1995–2003 aineistolle sovitettujen logististen regressiomallien selitysasteisiin, kun
selittäjinä ovat yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat, ja merkinnällä
R2[95b] vuoden 1995 aineistolle sovitettujen logististen regressiomallien selitysasteisiin, kun selittäjinä ovat päättäjän
edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset. Myös esiteltäessä selittävien muuttujien osajoukoista
muodostettujen mallien selitysasteita käytetään samaa merkintätapaa. Merkinnällä KA[95–03] viitataan vuosien 1995–
2003 aineistosta laskettuihin ryhmäkeskiarvoihin ja merkinnällä KA[95] vuoden 1995 aineistosta laskettuihin
ryhmäkeskiarvoihin. Kuvattaessa logististen regressiomallien ristitulosuhteita, käytetään lyhennettä OR, ja
yläindekseissä samaa merkintätapaa kuin selitysasteissa. Asenteita kuvaavia ryhmäkeskiarvoja ja ristitulosuhteita
raportoitaessa on tekstissä tilan säästämiseksi useasti turvauduttu NPM:n eri osa-alueita kuvaavien lyhenteiden käyttöön:
TK = tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus, MV = markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus ja LO = laatu ja
osallistuminen.
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Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit selittivät asenteiden vaihtelusta suurimman osan (R2[95]: 0,22) muiden tekijöiden

merkityksen ollessa selvästi vähäisempi (R2[95]: 0,09). Markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa nämä intressikonfliktit selittivät päättäjien asenteiden vaihtelua vielä

tulosjohtamista ja kustannustehokkuuttakin paremmin selittäen asenteiden vaihtelun käytännössä

kokonaan (R2[95]: 0,26) muiden tekijöiden ollessa selittäjinä marginaalisia (R2[95]: 0,04). Laadussa

ja osallistumisessa muut tekijät olivat selittäjinä tärkeämpiä (R2[95]: 0,15) kuin yhteiskuntaryhmien

väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit (R2[95]: 0,09).

Valitettavasti aineiston puutteiden vuoksi tutkimuksessa ei ollut mahdollista sovittaa kaikki

selittävät muuttujat sisältäviä logistisia regressiomalleja tutkimuksen koko aineistolle (1995–2003).

Tulosten varmentamiseksi sovitettiin kuitenkin tutkimuksen koko aineistolle logistiset

regressiomallit, joissa selittäjinä olivat ainoastaan yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa (R2[95–03]: 0,20),

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa (R2[95–03]: 0,22) sekä laadussa ja osallistumisessa

(R2[95–03]: 0,07) mallien selitysasteet olivatkin jokseenkin samansuuruisia kuin vuoden 1995

aineistolle sovitetuissa malleissa (ks. liitetaulukot 6–8).

Kun tarkasteltiin erikseen yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit -muuttujajoukosta muuttujaryhmän keskeisimpiä selittäjiä, havaittiin että

tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa yhteiskuntaryhmien välisten intressikonfliktien

yhteiskunnallista tasoa kuvaavat muuttujat (R2[95]: 0,16; R2[95–03]: 0,14) olivat selittäjäryhmänä

tärkein. Myös näiden konfliktien ideologista (R2[95]: 0,11; R2[95–03]: 0,10) ja kuntien sisäistä (R2[95]:

0,07; R2[95–03]: 0,07) tasoa kuvaavat muuttujat olivat selittäjinä tärkeitä. Yhteiskunnallista tasoa

kuvaavista muuttujista päättäjien asenteita parhaiten selittänyt muuttujajoukko oli päättäjän

ammattiasema ja koulutustaso -selittäjäryhmä (R2[95]: 0,07; R2[95–03]: 0,06). Toiminta

työmarkkinajärjestöissä (R2[95]: 0,03; R2[95–03]: 0,03), työnantajasektori (R2[95]: 0,01; R2[95–03] : 0,00)

sekä ikä, sukupuoli ja kieli (R2[95]: 0,01; R2[95–03]: 0,02) olivat selittäjinä merkitykseltään vähäisiä.

Myös kuntien sisäisiä intressikonflikteja kuvaavat muuttujat olivat päättäjän asenteita selittävänä

muuttujaryhmänä merkittävä. Muuttujaryhmän yksittäiset muuttujat, kuten päättäjän asema

kunnassa (R2[95]: 0,04; R2[95–03]: 0,02), päättäjän toimintasektori kunnassa (R2[95]: 0,03; R2[95–03]:

0,03) ja päättäjän kokemus omasta vaikutusvallastaan kunnan päätöksenteossa (R2[95]: 0,03; R2[95–03]:

0,03), eivät kuitenkaan selittäneet asenteita merkittävästi.
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Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa poliittinen ideologia ja puolueideologia oli päättäjän

asenteita parhaiten selittänyt muuttujaryhmä (R2[95]: 0,18; R2[95–03]: 0,17). Puolueideologia (R2[95]:

0,17; R2[95–03]: 0,16) oli selittäjänä hieman poliittista ideologiaa (R2[95]: 0,13; R2[95–03]: 0,11)

tärkeämpi.  Intressikonfliktien yhteiskunnallista tasoa kuvaavat muuttujat olivat myös tärkeä

selittäjäryhmä (R2[95]: 0,14; R2[95–03]: 0,12). Intressikonfliktien yhteiskunnallista tasoa kuvaavasta

muuttujajoukosta päättäjän ammattiasema ja koulutustaso (R2[95]: 0,06; R2[95–03]: 0,06) sekä toiminta

työmarkkinajärjestöissä (R2[95]: 0,05; R2[95–03]: 0,04) olivat tärkeimmät selittäjät. Päättäjän

työnantajasektori (R2[95]: 0,02; R2[95–03]: 0,01) tai ikä, sukupuoli ja kieli (R2[95]: 0,01; R2[95–03]: 0,00)

eivät olleet asenteiden selittäjinä kovin merkittäviä. Yhteiskuntaryhmien välisten intressikonfliktien

kuntien sisäistä tasoa kuvaavat muuttujat selittivät markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta

koskevien asenteiden vaihtelua vain vähän (R2[95]: 0,03; R2[95–03]: 0,02).

Toisin kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa, laadussa ja osallistumisessa muut tekijät (R2[95]: 0,15) olivat selittäjinä selvästi

tärkeämpiä kuin yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit (R2[95]: 0,09;

R2[95–03]: 0,07). Laadussa ja osallistumisessa tärkein selittäjäryhmä oli päättäjän

edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset -muuttujajoukko (R2[95]: 0,12; R2[95b]:

0,12). Edustusroolikäsitykset olivat selittäjinä kaikista tutkimuksen muuttujista tärkeimpiä (R2[95]:

0,12; R2[95b]: 0,12), mutta palvelutuotannon arvokäsitykset ei lainkaan tärkeä selittäjäryhmä (R2[95]:

0,00; R2[95b]: 0,00).

Laadussa ja osallistumisessa yhteiskunnallisen tason intressikonflikteja kuvaavat muuttujat (R2[95]:

0,06; R2[95–03]: 0,05), ideologisen tason intressikonflikteja kuvaavat muuttujat (R2[95] 0,02; R2[95–03]:

0,03) tai kunnallisen tason intressikonflikteja kuvaavat muuttujat eivät olleet asenteiden selittäjinä

merkittäviä (R2[95]: 0,02; R2[95–03]: 0,02) (yksittäisten muuttujien selitysasteet, ks. taulukko 7 ja

liitetaulukot 6–8).

Tulokset antoivat vahvan tuen tutkimuksen ennakkohypoteeseille siitä, että yhteiskuntaryhmien

väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit tulevat parhaiten esille markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa. Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa yhteiskuntaryhmien välisiä

intressikonflikteja kuvaavat muuttujat olivat päättäjien asenteiden selittäjinä ylivoimaisesti

tärkeimpiä. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessakin intressikonfliktit olivat selvästi

tärkeämpi selittäjäjoukko kuin muut tutkimuksessa tarkastellut selittäjät. Sen sijaan laadussa ja

osallistumisessa muut tekijät selittivät asenteita huomattavasti paremmin kuin mainitut

intressikonfliktit.
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Mallien selitysasteiden tarkastelun jälkeen tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten yksittäisten

selittäjien vaikutus näkyi päättäjien asenteissa. Kuten mallien selitysasteita tutkimalla havaittiin,

yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit olivat tärkeimpiä päättäjien

tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevien

asenteiden selittäjiä. Laadussa ja osallistumisessa muut tekijät -selittäjäjoukko oli keskeisin, ja

muuttujaryhmän sisältä tärkein yksittäinen selittäjä olivat päättäjän edustusroolikäsitykset.

Aineiston analyyseissa vertailtiin (joitakin vähäisiä ja erikseen mainittavia poikkeuksia lukuun

ottamatta) vuoden 1995 aineistolle sovitettujen logististen regressiomallien, tutkimuksen koko

aineistolle (1995–2003) sovitettujen logististen regressiomallien ja ryhmäkeskiarvotarkastelujen

antamaa kuvaa, jotta varmistettiin riittävän luotettavat tulkinnat.

Yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien ideologisena tasona

tutkimuksessa tarkasteltiin päättäjän poliittisen ideologian (vasemmisto–oikeisto-ulottuvuus) ja

puolueideologian merkitystä päättäjien intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavina tekijöinä.

Poliittisen ideologian ja puolueideologian osalta analyysin tulokset antavat tukea tutkimuksen

hypoteeseille poliittisen ideologian ja puolueideologian keskeisestä merkityksestä päättäjien

asenteiden selittäjinä.

Analyysissa havaittiin (ks. taulukko 7), että poliittiselta ideologialtaan oikeistoon (KA[95–03]: 3,37;

OR[95]: 1,67; OR[95–03]: 1,55) ja keskustaan (KA[95–03]: 3,14; OR[95]: 1,70; OR[95–03]: 1,34)

identifioituvat päättäjät suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen vasemmistoon

(KA[95–03]: 2,88; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka) identifioituvia päättäjiä myönteisemmin.  Ei

kuitenkaan ollut niin, että oikeistoon identifioituvat päättäjät olisivat suhtautuneet uudistuksiin

selvästi keskustaan identifioituvia päättäjiä myönteisemmin.

Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa oikeistoon (KA[95–03]: 3,46; OR[95]: 2,68; OR[95–03]:

2,07) identifioituvat päättäjät olivat asenteissaan selvästi keskustaan (KA[95–03]: 3,18; OR[95]: 1,98;

OR[95–03]: 1,50) identifioituvia myönteisempiä, ja keskustaan itsensä asemoivien asenteet olivat

itsensä vasemmistoon asemoivien asenteita myönteisempiä (KA[95–03]: 2,77; OR[95] ja OR[95–03]:

vertailuluokka).

Kuten jo todettiin, toisin kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa, laadussa ja

osallistumisessa poliittinen ideologia ei ollut keskeinen asenteiden selittäjä. Laadussa ja

osallistumisessa oikeistoon (KA[95–03]: 3,44; OR[95]: 1,20; OR[95–03]: 0,83), keskustaan (KA[95–03]:
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3,53; OR[95]: 1,75; OR[95–03]: 1,02) ja vasemmistoon (KA[95–03]: 3,60; OR[95] ja OR[95–03]:

vertailuluokka) itsensä asemoivien asenteissa oli kyllä tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta nämä

erot olivat kuitenkin käytännössä merkityksettömiä.

Kun tarkasteltiin puolueideologian vaikutusta, niin huomattiin että tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa vasemmistoliiton (KA[95–03]: 2,62; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka) ja

perussuomalaisten 65  (KA[95–03]: 2,88) jäsenet olivat asenteissaan kielteisimpiä, ja kokoomuksen

jäsenet selvästi myönteisimpiä (KA[95–03]: 3,56; OR[95]: 5,85; OR[95–03]: 5,08). Vaikkakin

tämäntyyppisessä tutkimusasetelmassa tulee olla varovainen raportoitaessa eri puolueita edustavien

päättäjien asenteiden erojen suuruutta, eroja voidaan kuitenkin havainnollistaa toteamalla että

kokoomusta edustavilla päättäjillä vedonlyöntisuhde (eli ristitulosuhde) kannattaa tulosjohtamista ja

kustannustehokkuutta (verrattuna siihen ettei päättäjä kannata sitä) oli varovaisesti tulkittunakin yli

viisinkertainen vasemmistoliittoa edustaviin päättäjiin nähden (vastaavasti ryhmäkeskiarvojen ero

oli lähes yhden yksikön verran).

Sosialidemokraatteja (KA[95–03]: 2,97; OR[95]: 1,65; OR[95–03]: 1,91) ja vihreitä66 (KA[95–03]: 3,03;

OR[95]: 1,67; OR[95–03]: 1,48) edustavat päättäjät muodostivat asenteiltaan hieman vasemmistoliiton

päättäjiä myönteisemmän ryhmän. Kaikkien logististen regressiomallien perusteella

sosialidemokraattien asenteet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi vasemmistoliiton jäsenten

asenteista, ja vihreiden osalta asenteet eivät eronneet vasemmistoliiton jäsenistä miltään osin, mutta

sosialidemokraatteja ja vihreitä edustavien päättäjien asenteita voitiin ryhmäkeskiarvojen ja

ristitulosuhteiden erojen perusteella silti pitää asenteissaan hieman vasemmistoliiton jäseniä

myönteisempinä.

Keskustaa (KA[95–03]: 3,20; OR[95]: 3,56; OR[95–03]: 2,59), RKP:ta (KA[95–03]: 3,25; OR[95]: 2,17;

OR[95–03]: 2,33) ja kristillisdemokraatteja (KA[95–03]: 3,19; OR[95]: 2,49; OR[95–03]: 2,73) edustavat

päättäjät muodostivat ryhmän, joiden asenteet olivat hieman myönteisempiä kuin

sosialidemokraattien ja vihreiden, mutta kielteisempiä kuin kokoomuksen päättäjien asenteet.

Käytännössä erot sosialidemokraatteja ja vihreitä edustaviin päättäjiin olivat kuitenkin hyvin pieniä.

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teema jakoi eri puolueideologioita edustavia päättäjiä vielä

enemmän kuin tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus. Vasemmistoliittoa edustavien päättäjien

65 Perussuomalaiset jätettiin pois kaikista logistisista regressiomalleista pienten luokkafrekvenssien vuoksi.

66 Vihreitä edustavat päättäjät jätettiin pois vuoden 1995 aineistolle sovitetusta laadun ja osallistumisen kannatusta
selittävästä logistisesta regressiomallista pienten luokkafrekvenssien vuoksi.
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suhtautuminen oli nytkin odotetusti kaikkein kielteisintä (KA[95–03]: 2,53; OR[95] ja OR[95–03]:

vertailuluokka), ja kokoomuksen edustajien suhtautuminen odotetusti kaikkein myönteisintä (KA[95–

03]: 3,66; OR[95]: 11,07; OR[95–03]: 7,96). Ristitulosuhteiden perusteella tulkittuna kokoomuksen

jäsenten vedonlyöntisuhde kannattaa markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta oli varovaisestikin

tulkittuna keskimäärin lähes kahdeksankertainen vasemmistoliittoa edustaviin päättäjiin nähden (ja

ryhmäkeskiarvojen ero vasemmistoliittoa ja kokoomusta edustavien päättäjien välillä oli yli 1,1

yksikköä).

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teema jakoi laajemminkin eri puolueita edustavien päättäjien

asenteita selvästi enemmän kuin tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teema.

Suhtautumistavoiltaan toiseksi kielteisimmät sosialidemokraatitkin (KA[95–03]: 2,84; OR[95]: 2,78;

OR[95–03]: 2,22) suhtautuivat uudistuksiin selvästi vasemmistoliiton edustajia myönteisemmin.

Kuten tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessakin, keskustan (KA[95–03]: 3,33; OR[95]: 6,18;

OR[95–03]: 4,33), RKP:n (KA[95–03]: 3,34; OR[95]: 7,00; OR[95–03]: 3,74) ja kristillisdemokraattien

(KA[95–03]: 3,40; OR[95]: 5,69; OR[95–03]: 5,35) jäsenten asenteet olivat myönteisempiä kuin

sosialidemokraattien, mutta kielteisempiä kuin kokoomuksen jäsenten asenteet. Nyt kuitenkin myös

vihreät (KA[95–03]: 3,33; OR[95]: 4,42; OR[95–03]: 3,29) ja perussuomalaiset (KA[95–03]: 3,30)

sijoittuivat tähän asenteiden ’keskiryhmään’.

Laadussa ja osallistumisessa puolueideologia ei ollut selitysasteella mitattuna tärkeä päättäjän

asenteiden selittäjä, mutta puolueiden välillä oli silti havaittavissa merkittäviä eroja. Vihreiden

(KA[95–03]: 4,00; OR[95–03]: 3,07) jäsenten asenteet olivat selvästi muiden puolueiden jäsenten

asenteita myönteisempiä. Vasemmistoliiton (KA[95–03]: 3,61; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka),

sosialidemokraattien (KA[95–03]: 3,54; OR[95]: 0,59; OR[95–03]: 0,74), perussuomalaisten (KA[95–03]:

3,52), keskustan (KA[95–03]: 3,47; OR[95]: 0,38; OR[95–03]: 0,64), RKP:n (KA[95–03]: 3,51; OR[95]: 0,35;

OR[95–03]: 0,90), kristillisdemokraattien (KA[95–03]: 3,63; OR[95]: 0,31; OR[95–03]: 0,79) ja

kokoomuksen (KA[95–03]: 3,44; OR[95]: 0,56; OR[95–03]: 0,62) jäsenten asenteet eivät sen sijaan

poikenneet merkittävästi toisistaan, vaikka puolueiden asenteita kuvaavissa ryhmäkeskiarvoissa ja

ristitulosuhteissa olikin joissakin tapauksissa tilastollisesti merkitseviä eroja.

Puolueisiin sitoutumattomien päättäjien asenteet sijoittuivat niin tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa (KA[95–03]: 3,21; OR[95]: 2,70; OR[95–03]: 1,97), markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa (KA[95–03]: 3,18; OR[95]: 4,09; OR[95–03]: 3,24) kuin laadussa ja

osallistumisessakin (KA[95–03]: 3,43; OR[95]: 0,70; OR[95–03]: 0,69) jo mainittuun keskustan, RKP:n
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ja kristillisdemokraattien (sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa myös vihreiden)

muodostamaan keskiryhmään.

Puolueiden välisten erojen tarkastelun lisäksi tutkimuksessa elaboroitiin (vuosien 1995–2003

aineistolla) myös eri puolueideologioita edustavien päättäjien asenteita heidän poliittisen

ideologiansa mukaan (ryhmäkeskiarvot on esitetty liitetaulukossa 2). Vasemmistoliittoa ja

perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikissa puolueideologioissa keskustaan tai oikeistoon itsensä

identifioivat suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen vasemmistoon itsensä

identifioivia myönteisemmin. Puolueiden välillä oli tässä kuitenkin eroja: suurimmillaan

vasemmiston ja oikeiston välinen ero ryhmäkeskiarvoissa oli kristillisdemokraateilla huomattava

0,70 yksikköä, mutta pienimillään vihreiden tapauksessa ryhmäkeskiarvojen ero oli merkityksetön

0,11 yksikköä.

Pääsääntönä oli, että puolueiden sisällä vasemmistoon itsensä identifioivat suhtautuivat

tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen keskustaan ja oikeistoon itsensä identifioivia

kielteisemmin, mutta keskustaan ja oikeistoon itsensä identifioivien asenteiden välillä ei ollut kovin

suuria eroja. Vasemmistoliitossa keskustaan itsensä identifioivilla päättäjillä suhtautuminen oli

kuitenkin hieman myönteisempää kuin vasemmistoon ja oikeistoon itsensä identifioivilla, mille oli

vaikeaa löytää järkevää selitystä. Perussuomalaisten osalta ryhmäkeskiarvojen eroja ei voitu

raportoida pienten luokkafrekvenssien vuoksi. Sitoutumattomista vastaajista vasemmistoon itsensä

identifioivat olivat suhtautumisessaan hieman keskustaan tai oikeistoon identifioituvia kielteisempiä,

mutta ero oli käytännössä hyvin pieni.

Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessakin kaikissa puolueissa, vasemmistoliittoa lukuun

ottamatta, keskustaan tai oikeistoon itsensä identifioivien suhtautuminen oli vasemmistoon itsensä

identifioivia myönteisempää. Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa erot itsensä

vasemmistoon ja oikeistoon sijoittavien päättäjien asenteiden välillä olivat pääsääntöisesti

suurempia kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa. Lisäksi nyt keskustan ja oikeiston

välille syntyi eroja siten, että oikeistoon itsensä asemoivat olivat asenteissaan myönteisempiä kuin

keskustaan itsensä asemoivat.

Erot vasemmiston ja oikeiston välillä olivat suurimmillaan kristillisdemokraattien jäsenillä 0,68

yksikköä ja RKP:n jäsenillä 0,64 yksikköä, jotka ovat huomattavia eroja. Myös kokoomusta (ero

0,54 yksikköä), sosialidemokraatteja (0,41) ja vihreitä (0,39) edustavilla päättäjillä ero

vasemmistoon ja oikeistoon identifioituvien päättäjien asenteissa oli merkittävä. Kokoomuslaisista
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päättäjistä kuitenkin vain harvat (7 päättäjää) identifioituivat vasemmistoon, joten tulosten

luotettavuuteen tulee pienten luokkafrekvenssien vuoksi suhtautua varauksellisesti. Vain muutaman

päättäjän ryhmä on myös koko puoluetta ajatellen käytännössä merkityksetön. RKP:lla ja

kristillisdemokraateillakin vasemmistoon itsensä lukeneiden osuus oli melko pieni. Pienimmillään

ero vasemmistoon ja oikeistoon identifioituvien ryhmäkeskiarvoissa oli keskustan jäsenillä

merkityksetön 0,07 yksikköä.

Kuten jo todettua, markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessakin vasemmistoliitto oli jälleen

erikoinen poikkeustapaus. Puolueen edustajista keskustaan itsensä identifioivien ryhmäkeskiarvo oli

peräti 0,4 yksikköä korkeampi kuin vasemmistoon tai oikeistoon itsensä identifioivien.

Perussuomalaisten tuloksia ei nytkään voitu raportoida pienten luokkafrekvenssien vuoksi.

Sitoutumattomien asenteet muuttuivat myönteisemmiksi siirryttäessä vasemmalta oikealle, joskin

ero oli käytännössä hyvin pieni (ks. liitetaulukko 2).

Laatua ja osallistumista koskevissa asenteissa puolueiden sisäiset poliittisen ideologian mukaiset

erot eivät muodostaneet yhtä selkeää kuvaa kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa tai

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa. Vasemmistoliiton ja RKP:n kohdalla laadun ja

osallistumisen kannatus väheni selvästi kun siirryttiin poliittisessa ideologiassa vasemmalta oikealle.

Sosialidemokraattien, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja keskustan kohdalla eroja ei

kuitenkaan ollut käytännössä lainkaan. Vihreissä oikeistoon identifioituvat päättäjät suhtautuivat

laatuun ja osallistumiseen hieman kielteisemmin kuin vasemmistoon tai keskustaan identifioituvat

päättäjät. Perussuomalaisten osalta eroja ei ollut järkevää tulkita pienten luokkafrekvenssien vuoksi.

Sitoutumattomien päättäjien kohdalla merkittäviä eroja ei käytännössä ollut, vaikkakin siirryttäessä

vasemmalta oikealle ryhmäkeskiarvot muuttuivat kielteisemmiksi (ks. liitetaulukko 2).

Tutkimuksessa havaittiin kaikkien tutkimuksen kolmen teeman kannatuksen olevan korrelaatiolla

mitattuna jonkin verran yhteydessä toisiinsa. Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden ja

markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden välinen korrelaatio oli kuitenkin selvästi voimakkaampi

kuin tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden ja laadun ja osallistumisen välinen korrelaatio tai

markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden ja laadun osallistumisen välinen korrelaatio. (Ks. luku

3.1.)

Kuviossa 1 on yhteenvetona esitetty eri puolueita edustavien päättäjien sijoittuminen

tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta, markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta sekä laatua ja

osallistumista kuvaavilla ulottuvuuksilla, mikä antaa selkeän kuvan eri puolueita edustavien



päättäjien suhtautumistavoist

tämän luvun ryhmäkeskiarvojen perusteella

Kuvio 1
ulottuvuuksil
1 = ei lainkaan tärkeä

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

kustannustehokkuuteen oli

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Kään

jäsenet

kuin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen.

jakanut

ottamatta vihreitä

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

intressikonfliktit

sekä

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa

muut tekijät

päättäjien suhtautumistavoist

tämän luvun ryhmäkeskiarvojen perusteella

Kuvio 1.
ulottuvuuksil
1 = ei lainkaan tärkeä

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

kustannustehokkuuteen oli

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Kään

jäsenet olisivat suhtautuneet

kuin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen.

jakanut päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueid

ottamatta vihreitä

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

intressikonfliktit

sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta kos

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa

muut tekijät

päättäjien suhtautumistavoist

tämän luvun ryhmäkeskiarvojen perusteella

Päättäjien sijoittuminen NPM
ulottuvuuksilla (ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995
1 = ei lainkaan tärkeä,

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

kustannustehokkuuteen oli

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Kään

olisivat suhtautuneet

kuin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen.

päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueid

ottamatta vihreitä, joiden asenteet olivat selvästi muiden puo

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

intressikonfliktit  -muuttujajoukko

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta kos

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa

muut tekijät -selittäjäjoukko

päättäjien suhtautumistavoista tutkimuksen kolmeen NPM:n osa

tämän luvun ryhmäkeskiarvojen perusteella

Päättäjien sijoittuminen NPM
ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995

5 = erittäin tärkeä).

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

kustannustehokkuuteen oli jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Kään

olisivat suhtautuneet selvästi myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannusteh

kuin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen.

päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueid

joiden asenteet olivat selvästi muiden puo

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

muuttujajoukko

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta kos

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa

selittäjäjoukko oli tärkein.

a tutkimuksen kolmeen NPM:n osa

tämän luvun ryhmäkeskiarvojen perusteella, ja ne perustuvat vuosien 1995

Päättäjien sijoittuminen NPM-
ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995

5 = erittäin tärkeä).

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Kään

selvästi myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannusteh

kuin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen.

päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueid

joiden asenteet olivat selvästi muiden puo

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

muuttujajoukko oli tärkein p

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta kos

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa

oli tärkein.
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a tutkimuksen kolmeen NPM:n osa

, ja ne perustuvat vuosien 1995

Päättäjien sijoittuminen NPM-hallintoideologia
ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Kääntäen voidaan todeta, että ei ollut

selvästi myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannusteh

kuin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen. Laatu ja osallistuminen

päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueid

joiden asenteet olivat selvästi muiden puo

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

tärkein päättäjän tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevien asenteiden selittäjä. M

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa

a tutkimuksen kolmeen NPM:n osa-alueeseen.

, ja ne perustuvat vuosien 1995

hallintoideologiaa koskevia asent
ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995–2003 aineistosta;

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

täen voidaan todeta, että ei ollut

selvästi myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannusteh

Laatu ja osallistuminen

päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueid

joiden asenteet olivat selvästi muiden puolueiden edustajia myönteisempiä.

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

äättäjän tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta

kevien asenteiden selittäjä. M

jonkin verran selitysvoimaa myös laadussa ja osallistumisessa, vaikkakin tässä NPM:n osa

alueeseen. Sijoittaminen

, ja ne perustuvat vuosien 1995–2003 aineistoon

koskevia asent
2003 aineistosta; jatkuva asteikko 1

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

täen voidaan todeta, että ei ollut

selvästi myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannusteh

Laatu ja osallistuminen -teema ei puolestaan

päättäjien asenteita käytännössä lainkaan heidän puolueideologiansa mukaan

ueiden edustajia myönteisempiä.

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis

äättäjän tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta

kevien asenteiden selittäjä. M

vaikkakin tässä NPM:n osa

Sijoittaminen

2003 aineistoon

koskevia asenteita kuvaavilla
jatkuva asteikko 1

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtami

jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

täen voidaan todeta, että ei ollut puolueita, jo

selvästi myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen

teema ei puolestaan

eologiansa mukaan,

ueiden edustajia myönteisempiä.

Kuten jo todettiin, yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

äättäjän tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta

kevien asenteiden selittäjä. Muuttujajoukolla

vaikkakin tässä NPM:n osa-

Sijoittaminen tehtiin

2003 aineistoon.

eita kuvaavilla
jatkuva asteikko 1–5;

Kuviosta havaitaan selvästi, että puolueiden edustajien suhtautuminen tulosjohtamiseen ja

jokseenkin yhtä myönteistä tai kielteistä kuin heidän suhtautumisensa

puolueita, joiden

okkuuteen

teema ei puolestaan

, lukuun

ueiden edustajia myönteisempiä.

poliittiset

äättäjän tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta

uuttujajoukolla oli

-alueessa
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Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa

päättäjän yhteiskunnallista asemaa kuvaavista muuttujista päättäjän ammattiasema ja koulutus oli

tärkein asenteita selittävä muuttujajoukko. Erityisesti markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa

myös päättäjän toiminta työmarkkinajärjestöissä oli keskeinen asenteiden selittäjä, mutta

muuttujajoukolla oli jonkin verran selitysvoimaa myös tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa.

Hieman yllättäen päättäjän ammattiaseman (”johtava asema tai

toimihenkilö”, ”työntekijä”, ”yrittäjä”, ”maatalousyrittäjä” ja ”muu”) vaikutus ei kuitenkaan

käytännössä lainkaan näkynyt päättäjän asenteissa kun tarkasteltiin yksittäisten muuttujien

tilastollista merkitystä päättäjien asenteiden selittäjinä. Päättäjien asenteissa oli kyllä

ammattiaseman mukaisia eroja, mutta tulokset olivat ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja sovitettujen

logististen regressiomallien perusteella liian ristiriitaisia tulkintojen tekemisen kannalta. (Ks.

taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 6–8.)

Analyyseissa ammattiaseman ryhmät ”alempi toimihenkilö”, ”ylempi toimihenkilö” ja ”johtava

asema” yhdistettiin luokkafrekvenssien pienuuden vuoksi luokaksi ”johtava asema tai toimihenkilö”.

Mainitut kolme ammattiasemaa ovat kuitenkin siinä määrin erilaisia, että tutkimuksessa tarkasteltiin

luokkien ryhmäkeskiarvoja myös erikseen. Kun tarkasteltiin päättäjän ammattiasemaa tarkemmalla

luokituksella, jossa oli erikseen johtava asema, ylempi toimihenkilö ja alempi toimihenkilö,

ryhmien ryhmäkeskiarvoissa oli eroja, mutta tilanne ei kuitenkaan muuttunut olennaisesti67.

Päättäjän koulutuksen vaikutuskaan ei näkynyt päättäjien suhtautumistavoissa mitenkään selkeästi.

Voitiin varmasti todeta vain, että korkeasti koulutettujen päättäjien asenteet tulosjohtamista ja

kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta kohtaan olivat vähemmän

koulutettuja päättäjiä myönteisempiä. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa

korkeakoulututkinnon suorittaneet (KA[95–03]: 3,31; OR[95]: 2,49; OR[95–03]: 2,26) päättäjät

muodostivat perusasteen (KA[95–03]: 2,98; OR[95] ja OR[93–03]: vertailuluokka) ja toisen asteen

(KA[95–03]: 3,03; OR[95]: 1,90; OR[95–03]: 1,49) koulutuksen saaneista päättäjistä selvästi

myönteisemmillä asenteillaan erottautuvan ryhmän.

67 Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus: alempi toimihenkilö 3,02; ylempi toimihenkilö 3,19; johtava asema 3,37.
Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus: alempi toimihenkilö 3,05; ylempi toimihenkilö 3,22; johtava asema 3,30; Laatu
ja osallistuminen: alempi toimihenkilö 3,53; ylempi toimihenkilö 3,56; johtava asema 3,47. Ryhmäkeskiarvot on
laskettu vuosien 1995–2003 aineistosta.
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Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa korkeakoulututkinnon suorittaneet olivat

asenteissaan selvästi myönteisempiä (KA[95–03]: 3,31; OR[95]: 2,59; OR[95–03]: 2,57) kuin perusasteen

(KA[95–03]: 2,97; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka) ja toisen asteen (KA[95–03]: 3,00; OR[95]: 1,63;

OR[95–03]: 1,48) koulutuksen suorittaneet. Opistoasteen koulutuksen suorittaneiden

suhtautumistapoja kuvaavat ryhmäkeskiarvot olivat sekä tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa (KA[95–03]: 3,14; OR[95]: 1,81; OR[95–03]: 1,59) että markkinaehtoisuudessa

ja valinnanvapaudessa (KA[95–03]: 3,24; OR[95]: 1,91: OR[95–03]: 1,75) hieman myönteisempiä kuin

perusasteen ja toisen asteen koulutuksen suorittaneiden, mutta hieman kielteisempiä kuin

korkeakoulututkinnon suorittaneiden.

Laadussa ja osallistumisessa havaittiin logistisissa regressiomalleissa koulutusasteen mukaisia eroja

päättäjien asenteita kuvaavissa ristitulosuhteissa, mutta ryhmäkeskiarvojen erot olivat niin pieniä,

ettei koulutusasteen voitu sanoa olevan yhteydessä päättäjien asenteisiin. Tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessakin, lukuun ottamatta

korkeakoulututkinnon suorittaneiden päättäjien muita päättäjiä myönteisempiä asenteita, erot eri

koulutustasoa edustavien päättäjien välillä olivat hyvin pieniä. Tämän vuoksi näissä kahdessa

NPM:n osa-alueessakin voitiin todeta ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden asenteiden

olevan muita päättäjiä myönteisempiä. (Ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 3–8.)

Päättäjän koulutuksen merkitystä analysoitaessa tutkimuksessa yhdistettiin

luokat ”ammattikoulu/kurssi” ja ”ylioppilas” luokaksi ”toinen aste”. Korkeimpana koulutusasteena

ammattikoulun käyneiden tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden ryhmäkeskiarvot eivät kuitenkaan

eronneet toisistaan merkittävästi68.

Toiminta työmarkkinajärjestöissä oli markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa tärkeä

selittäjäjoukko, ja muuttujaryhmällä oli selittäjänä jonkin verran merkitystä myös tulosjohtamisessa

ja kustannustehokkuudessa. Laadussa ja osallistumisessa toiminta työmarkkinajärjestöissä ei sen

sijaan ollut tärkeä selittäjä. Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa (KA[95–03]: 3,48; OR[95]:

1,51; OR[95–03]: 1,43) elinkeinoelämän järjestöihin kuuluvien päättäjien asenteet olivat

myönteisempiä kuin elinkeinoelämän järjestöihin kuulumattomien päättäjien asenteet (KA[95–03]:

3,14; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka). Myös tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa

elinkeinoelämän järjestöihin kuuluvien päättäjien asenteiden (KA[95–03]: 3,45; OR[95]: 1,41; OR[95–03]:

68 Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus: ammattikoulu 3,02; ylioppilas 3,05. Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus:
ammattikoulu 2,98; ylioppilas 3,10. Laatu ja osallistuminen: ammattikoulu 3,48; ylioppilas 3,50. Ryhmäkeskiarvot on
laskettu vuosien 1995–2003 aineistosta.
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1,40) voitiin katsoa olevan myönteisempiä kuin mainittuihin järjestöihin kuulumattomien päättäjien

asenteiden (KA[95–03]: 3,12; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka), vaikka ristitulosuhteet eivät

kaikissa tapauksissa olleetkaan tilastollisesti merkitseviä. Laadussa ja osallistumisessa ei ollut eroja

elinkeinoelämän järjestöjen jäsenten ja elinkeinoelämän järjestöihin kuulumattomien asenteiden

välillä (ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 8).

Ammattijärjestöjen jäsenten ryhmäkeskiarvot ja ristitulosuhteet (KA[95–03]: 3,08; OR[95]: 0,74;

OR[95–03]: 0,79) olivat markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa hieman pienempiä kuin

ammattijärjestöihin kuulumattomien päättäjien (KA[95–03]: 3,29; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka).

Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessakin ammattijärjestöihin kuuluvien päättäjien

ryhmäkeskiarvot (KA[95–03]: 3,09) olivat hieman pienempiä kuin ammattijärjestöihin

kuulumattomien (KA[95–03]: 3,24), mutta ristitulosuhteissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja

ammattijärjestöihin kuuluvien (OR[95]: 0,93; OR[95–03]: 0,98) ja ammattijärjestöihin kuulumattomien

välillä (OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka). Paitsi tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa,

niin myös markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa erot ryhmäkeskiarvoissa ja

ristitulosuhteissa olivat niin pieniä, ettei niitä voitu pitää käytännössä merkittävinä. Laatua ja

osallistumista koskevissa asenteissa ei ollut edes tilastollisesti merkitseviä eroja ammattijärjestöjen

jäsenten ja ammattijärjestöihin kuulumattomien päättäjien välillä (ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1

ja 8).

Ammattijärjestöön kuuluminen on Suomessa hyvin yleistä, minkä vuoksi tutkimuksessa

tarkasteltiin erikseen myös ammattijärjestöjen aktiivijäsenten (ammattijärjestön puheenjohtaja tai

hallituksen jäsen) ja pääluottamusmiesten asenteita. Ammattijärjestöjen aktiivijäsenten (TK, KA[95–

03]: 2,98; MV, KA[95–03]: 2,95) ja pääluottamusmiesten (TK, KA[95–03]: 2,87; MV, KA[95–03]: 2,82)

asenteita kuvaavat ryhmäkeskiarvot olivat tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa suuremmat kuin ammattijärjestöjen rivijäsenten (TK,

KA[95–03]: 3,12, MV, KA[95–03]: 3,12). Ryhmäkeskiarvojen erot olivat kuitenkin niin pieniä, ettei niitä

voitu pitää merkittävinä. Odotetusti laadussa ja osallistumisessa ammattijärjestöjen aktiivijäsenten

(KA[95–03]: 3,54) ja pääluottamusmiesten (KA[95–03]: 3,51) asenteet eivät poikenneet

ammattijärjestöjen rivijäsenten (KA[95–03]: 3,56) asenteista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen myös kuntasektorilla työskentelevien päättäjien asenteita

heidän ammattiyhdistystoimintansa mukaan. Ammattijärjestöihin kuuluvien (TK, KA[95–03]: 3,12;

MV, KA[95–03]: 3,06) ryhmäkeskiarvot olivat sekä tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa että

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa hieman pienempiä kuin ammattijärjestöihin
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kuulumattomien päättäjien (TK, KA[95–03]: 3,24; MV, KA[95–03]: 3,20). Laadussa ja osallistumisessa

ammattijärjestöihin kuuluvien päättäjien asenteita kuvaava ryhmäkeskiarvo (KA[95–03]: 3,54) oli

hieman suurempi kuin ammattijärjestöihin kuulumattomien (KA[95–03]: 3,42). Ryhmäkeskiarvojen

erot olivat kuitenkin kaikissa tutkimuksen kolmessa teemassa käytännössä merkityksettömiä.

Sen sijaan kun tutkittiin pelkästään kuntasektorilla työskentelevien asenteita saman tarkemman

ammattijärjestötoimintaa koskevan luokituksen mukaan, niin havaittiin että tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa ammattijärjestöjen

aktiivijäsenten (TK, KA[95–03]: 2,94; MV, KA[95–03]: 2,83) ja pääluottamusmiesten (TK, KA[95–03]:

2,84; MV, KA[95–03]: 2,68) asenteet olivat selvästi ammattijärjestöjen rivijäseniä (TK, KA[95–03]: 3,16;

MV, KA[95–03]: 3,11) ja ammattijärjestöihin kuulumattomia päättäjiä kielteisempiä. Laadussa ja

osallistumisessa ammattijärjestöjen aktiivijäsenten (KA[95–03]: 3,52) ja pääluottamusmiesten (KA[95–

03]: 3,50) asenteet eivät nytkään poikenneet oleellisesti ammattijärjestöjen rivijäsenten (KA[95–03]:

3,55) ja ammattijärjestöihin kuulumattomien asenteista.

Tutkimuksen pohjana olleissa kyselyissä kysyttiin myös sitä, mihin ammattijärjestöön päättäjä

kuuluu, mutta avovastauksia ei menettelyn työläyden vuoksi koodattu ammattijärjestöä koskevaksi

tarkemmaksi muuttujaksi. Ammattijärjestöjen jäsenkunnan sisäisen heterogeenisyyden vuoksi

ammattijärjestöjen jäsenyyden vaikutusta päättäjien asenteisiin elaboroitiin kuitenkin päättäjän

koulutuksen ja ammattiaseman kautta.

Korkeakoulututkinnon (TK, KA[95–03]: 3,28; MV, KA[95–03]: 3,28) ja opistotason tutkinnon (TK,

KA[95–03]: 3,04; MV, KA[95–03]: 3,11) suorittaneet ammattijärjestöjen jäsenet suhtautuivat

tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen

hieman korkeimpana koulutusasteena toisen asteen (TK, KA[95–03]: 2,93; MV, KA[95–03]: 2,83) tai

pelkästään perusasteen tutkinnon suorittaneita (TK, KA[95–03]: 2,84; MV, KA[95–03]: 2,78)

ammattijärjestöihin kuuluvia päättäjiä myönteisemmin. Samoin johtavassa asemassa olevat (TK,

KA[95–03]: 3,34; MV, KA[95–03]: 3,27), ylempänä toimihenkilönä työskentelevät (TK, KA[95–03]: 3,18;

MV, KA[95–03]: 3,17) ja yrittäjänä toimivat (TK, KA[95–03]: 3,28; MV, KA[95–03]: 3,39)

ammattijärjestöihin kuuluvat päättäjät suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen alempana toimihenkilöinä työskenteleviä (TK, KA[95–03]:

2,97; MV, KA[95–03]: 2,97) ja työntekijä-asemassa (TK, KA[95–03]: 2,82; MV, KA[95–03]: 2,84) olevia

ammattijärjestöihin kuuluvia päättäjiä myönteisemmin.
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Sen sijaan laadussa ja osallistumisessa ammattijärjestöihin kuuluvien korkeakoulututkinnon (KA[95–

03]: 3,59), opistoasteen tutkinnon (KA[95–03]: 3,58), toisen asteen tutkinnon (KA[95–03]: 3,51) ja

perusasteen tutkinnon (KA[95–03]: 3,44) suorittaneiden asenteet eivät poikenneet merkittävästi

toisistaan. Myöskään johtavassa asemassa olevien (KA[95–03]: 3,51), ylempien toimihenkilöiden

(KA[95–03]: 3,63), yrittäjien (KA[95–03]: 3,51), alempien toimihenkilöiden (KA[95–03]: 3,58) tai

työntekijöiden (KA[95–03]: 3,55) asenteet eivät eronneet merkittävästi toisistaan.

Päättäjän työnantajasektorin osalta analyyseissa havaittiin, että kuntasektorilla työskentelevien

päättäjien markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatusta kuvaava ryhmäkeskiarvo ja

ristitulosuhteet (KA[95–03]: 3,11; OR[95]: 0,49; OR[95–03]: 0,54) olivat yksityisissä yrityksissä

työskenteleviä pienempiä (KA[95–03]: 3,30; OR[95] ja OR[95–03]: vertailuluokka). Vaikka

ryhmäkeskiarvojen erot olivat hyvin pieniä, ristitulosuhteiden erot olivat silti riittävän selviä, että

kunnissa työskentelevien päättäjien markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevien asenteiden

voitiin tulkita olevan kielteisempiä kuin yksityisissä yrityksissä työskentelevien päättäjien

asenteiden. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa kuntasektorilla työskentelevien asenteet

näyttivät logististen regressiomallien perusteella yksityisissä yrityksissä työskenteleviä

kielteisemmiltä, mutta erot ryhmäkeskiarvoissa olivat niin pieniä, ettei voitu tehdä tulkintaa

kuntasektorilla työskentelevien päättäjien muita päättäjiä kielteisemmästä suhtautumisesta

mainittuun NPM:n osa-alueeseen (ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 6).

Logististen regressiomallien perusteella NPM:n kannatusta kuvaavat ristitulosuhteet olivat myös

valtiolla työskentelevillä sekä tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa että

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa yksityisissä yrityksissä työskenteleviä pienempiä,

mutta ryhmäkeskiarvojen erot olivat tulkintojen tekemisen kannalta liian pieniä. Myöskään muilta

osin työnantajasektorin mukaisista eroista ei tutkimuksessa saatu riittävää evidenssiä, vaikkakin

joitakin tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmäkeskiarvotarkasteluissa ja logistisissa

regressiomalleissa havaittiinkin. (Ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 6–8.)

Kun tarkasteltiin erikseen kuntasektorilla työskentelevien päättäjien asenteita heidän

ammattiasemansa mukaan, havaittiin että tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden kannatus kasvoi

siirryttäessä organisaatiohierarkiassa ylöspäin. Johtavassa asemassa olevat päättäjät olivat

asenteissaan myönteisimpiä (KA[95–03]: 3,35), ja hieman myönteisempiä kuin seuraavaksi

myönteisimmät ylemmät toimihenkilöt (KA[95–03]: 3,14). Alempien toimihenkilöiden (KA[95–03]:

2,92) ja työntekijöiden (KA[95–03]: 2,83) asenteet olivat jo selvästi kielteisempiä.

Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa johtavassa asemassa olevat (KA[95–03]: 3,22) ja
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ylemmät toimihenkilöt (KA[95–03]: 3,15) olivat asenteissaan jokseenkin yhtä myönteisiä, alemmat

toimihenkilöt (KA[95–03]: 2,95) hieman kielteisempiä, ja työntekijät (KA[95–03]: 2,85) selvästi

kielteisempiä. Laadussa ja osallistumisessa ei ollut merkittäviä eroja kuntasektorilla työskentelevien

johtavassa asemassa olevien (KA[95–03]: 3,45), ylempien toimihenkilöiden (KA[95–03]: 3,50),

alempien toimihenkilöiden (KA[95–03]: 3,57) ja työntekijöiden (KA[95–03]: 3,55) suhtautumistapojen

välillä. Kuntasektorilla työskentelevien päättäjien ammattiaseman mukaiset erot

ryhmäkeskiarvoissa eivät kuitenkaan tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa tai

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessakaan oleellisesti eronneet muilla työnantajasektoreilla

työskentelevien ryhmäkeskiarvoista, minkä vuoksi ammattiaseman ei voitu katsoa vaikuttavan

päättäjien asenteisiin kuntasektorilla muita työnantajasektoreita enempää69.

Työnantajasektorin osalta tutkimuksen pohjana olleessa kyselyssä kuntien palveluksessa olevilta

päättäjiltä kysyttiin erikseen työskentelevätkö he emokunnassa tai kuntayhtymässä vai kunnallisessa

yhtiössä tai liikelaitoksessa. Nämä luokat yhdistettiin kuitenkin logistisissa regressiomalleissa ja

ryhmäkeskiarvotarkasteluissa pienten luokkafrekvenssien vuoksi. Kun asenteita analysoitiin

tarkemman luokituksen avulla, niin havaittiin, että kuntien yhtiöissä tai liikelaitoksissa

työskentelevien päättäjien (TK, KA[95–03]: 3,37; MV, KA[95–03]: 3,36; LO, KA[95–03]: 3,53) asenteet

eivät eronneet merkittävästi emokunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevien päättäjien asenteista

(TK, KA[95–03]: 3,16; MV, KA[95–03]: 3,10; LO, KA[95–03]: 3,49).

Päättäjän ikä, sukupuoli ja kieli ei ollut merkittävä päättäjien asenteita selittävä muuttujajoukko.

Myöskään päättäjän iän, sukupuolen tai kielen ei yksittäisenä selittävänä muuttujana havaittu

vaikuttavan merkittävästi hänen asenteisiinsa millään tutkimuksen kolmesta teemasta. Laadussa ja

osallistumisessa tosin naisten ryhmäkeskiarvo oli hieman miehiä suurempi, ja vuoden 1995

aineistolle sovitetun logistisen regressiomallin ristitulosuhde oli selvästi miehiä suurempi, mutta

koko aineistolle (1995–2003) sovitetun logistisen regressiomallin ristitulosuhteissa ei ollut eroja.

(Ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 6–8.)

69  Valtiolla työskentelevillä ammattiaseman mukaiset erot tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden sekä
markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatusta kuvaavissa ryhmäkeskiarvoissa (TK: johtava asema 3,33; ylempi
toimihenkilö 3,24; alempi toimihenkilö 3,13; työntekijä 3,07. MV: johtava asema 3,26; ylempi toimihenkilö 3,25;
alempi toimihenkilö 3,16; työntekijä 3,14. LO: johtava asema 3,64; ylempi toimihenkilö 3,74; alempi toimihenkilö 3,49;
työntekijä 3,57) olivat kyllä pienemmät kuin kuntasektorilla työskentelevillä. Sen sijaan yksityisissä yrityksissä
työskentelevillä (TK: johtava asema 3,65; ylempi toimihenkilö 3,40; alempi toimihenkilö 3,10; työntekijä 2,90. MV:
johtava asema 3,71; ylempi toimihenkilö 3,48; alempi toimihenkilö 3,13; työntekijä 2,96. LO: johtava asema 3,46;
ylempi toimihenkilö 3,59; alempi toimihenkilö 3,45; työntekijä 3,55) mainitut erot ryhmäkeskiarvoissa olivat
suuremmat kuin kuntasektorilla työskentelevillä. Ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995–2003 aineistosta.
Järjestösektorilla työskentelevien ja yrittäjinä toimivien päättäjien asenteita kuvaavien ryhmäkeskiarvojen
ammattiaseman mukaisia eroja ei tässä tilan säästämisen vuoksi ole esitetty. Työelämän ulkopuolella olevat ovat
tutkimuksen luokituksessa ammattiasemaltaan joko opiskelijoita, kotia/lapsia hoitavia, työttömiä tai eläkeläisiä.
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Kun tarkasteltiin kuntien sisäisten intressikonfliktien merkitystä päättäjien asenteiden selittäjinä,

havaittiin hieman yllättäen, että päättäjän asema (”valtuusto”, ”kunnanhallitus”, ”lautakunta”

ja ”johtava viranhaltija”) tai toimintasektori

(”yleishallinto”, ”sosiaalitoimi”, ”terveystoimi”, ”sivistys- ja kulttuuritoimi”, ”tekninen toimi”

ja ”useita”) kunnassa ei vaikuttanut merkittävästi hänen asenteisiinsa. Asenteissa oli kyllä

havaittavissa päättäjän aseman ja toimintasektorin mukaista vaihtelua, mutta tulokset olivat

ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja sovitettujen logististen regressiomallien perusteella liian ristiriitaisia

luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. Myöskään päättäjän kokemien

vaikuttamismahdollisuuksien ei havaittu vaikuttavan hänen asenteisiinsa. (Ks. taulukko 7 sekä

liitetaulukot 1 ja 6–8.)

Kun kuitenkin tarkasteltiin erikseen viranhaltijoiden asenteita, havaittiin että niissä oli

toimintasektorin mukaisia eroja. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa yleishallintoa

(KA[95–03]: 3,51) edustavilla viranhaltijoilla ja sellaisilla viranhaltijoilla, jotka ilmoittivat toimivansa

useilla toimintasektoreilla (KA[95–03]: 3,39), NPM:n osa-alueen kannatusta kuvaava ryhmäkeskiarvo

oli selvästi sivistys- ja kulttuuritoimen (KA[95–03]: 3,05) viranhaltijoita suurempi, ja hieman

suurempi kuin sosiaalitoimen (KA[95–03]: 3,23) terveystoimen (KA[95–03]: 3,22) ja teknisen toimen

viranhaltijoilla (KA[95–03]: 3,28). Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa tai laadussa ja

osallistumisessa viranhaltijoiden asenteita kuvaavissa ryhmäkeskiarvoissa ei ollut toimintasektorin

mukaisia eroja70.

Kunnanjohtajat (mukaan lukien kaupunginjohtajat) muodostavat kunnan todellisen valtaeliitin.

Tämän vuoksi tutkimuksessa tarkasteltiinkin erikseen (vuoden 1995 aineistolla) myös

kunnanjohtajien asenteita. Kunnanjohtajat (n = 47) suhtautuivat muita päättäjiä selvästi

myönteisemmin tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen (KA: 3,66), mutta eivät muita päättäjiä

myönteisemmin tai kielteisemmin markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen (KA: 3,33) tai

laatuun ja osallistumiseen (KA: 3,51).

Kuten jo todettiinkin, muut tekijät -muuttujajoukko oli laadussa ja osallistumisessa tärkeä ja tärkein

päättäjien asenteiden selittäjä. Vuoden 1995 aineistolle sovitetun kaikki tutkimuksen selittävät

muuttujat sisältävän logistisen regressiomallin selitysasteita tarkastelemalla havaittiin, että

70  Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus: yleishallinto 3,28; sosiaalitoimi 3,26; terveystoimi 3,29; sivistys- ja
kulttuuritoimi 3,00; tekninen toimi 3,08; useita toimintasektoreita 3,25. Laatu ja osallistuminen: yleishallinto 3,38;
sosiaalitoimi 3,63; terveystoimi 3,45; sivistys- ja kulttuuritoimi 3,48; tekninen toimi 3,30; useita toimintasektoreita 3,61.
Ryhmäkeskiarvot on laskettu vuosien 1995–2003 aineistosta.
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muuttujajoukosta tärkein selittäjäryhmä olivat päättäjän edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon

arvokäsitykset. Palvelutuotannon arvokäsitykset -muuttujaryhmä ei kuitenkaan ollut lainkaan

merkittävä asenteiden selittäjä, joten laatu ja osallistuminen -teemassa päättäjän

edustusroolikäsitykset olivat keskeisin päättäjän asenteita selittävä tekijä. Tulosjohtamisen ja

kustannustehokkuuden sekä markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatuksen vaihtelusta

päättäjän edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset selittivät hyvin pienen osan.

Päättäjän edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset -muuttujaryhmän

merkittävyyden vuoksi oli tärkeää varmistaa logististen regressiomallien antamien tulosten

luotettavuus.  Tulosten varmentamiseksi ei kuitenkaan ollut mahdollista sovittaa tutkimuksen koko

aineistolle (1995–2003) logistisia regressiomalleja, joissa selittäjinä olisivat olleet päättäjän

edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset, koska mainitut summamuuttujat voitiin

muodostaa vain vuoden 1995 aineistosta. Tämän vuoksi muuttujaryhmää koskevissa analyyseissa

sovitettiin vuoden 1995 aineistolle kaikki tutkimuksen selittävät muuttujat sisältävien logististen

regressiomallien lisäksi myös logistiset regressiomallit, joissa selittäjinä olivat vain päättäjän

edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset.

Päättäjän edustusroolikäsitysten osalta analyysien keskeisin tulos oli, että vahvasti kuntalaisten

edustajaksi identifioituvat päättäjät (KA[95]: 3,65; OR[95]: 3,62; OR[95b]: 3,92) suhtautuivat laatuun

ja osallistumiseen selvästi ”jonkin verran tai vain vähän tai ei lainkaan” kuntalaisten edustajaksi

identifioituvia päättäjiä myönteisemmin (KA[95]: 3,20; OR[95] ja OR[95b]: vertailuluokka).

Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa

kuntalaisten edustajaksi identifioituminen ei ollut tärkeä asenteiden selittäjä, vaikka muuttuja

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa olikin joissain tapauksissa tilastollisesti merkitsevä

selittäjä (ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 9–10).

”Vahvasti” kuntaorganisaation edustajiksi identifioituvilla päättäjillä logististen regressiomallien

ristitulosuhteet olivat tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa (OR[95]: 1,73; OR[95b]: 1,75)

sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa (OR[95]: 1,33; OR[95b]: 1,32) suurempia

kuin ”vähän tai ei lainkaan” kuntaorganisaation edustajiksi identifioituvilla (TK, OR[95] ja OR[95b]:

vertailuluokka; MV, OR[95] ja OR[95b]: vertailuluokka), mutta ryhmäkeskiarvot ”vahvasti”

kuntaorganisaation edustajiksi identifioituvien (TK, KA[95]: 3,26; MV, KA[95]: 3,19) ja ”vain vähän

tai ei lainkaan”(TK, KA[95]: 3,08; MV, KA[95]: 3,06) kuntaorganisaation edustajiksi identifioituvien

välillä eivät eronneet toisistaan merkittävästi.
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Laadun ja osallistumisen kannatuksella ja kuntaorganisaation edustajaksi identifioitumisella

havaittiin ryhmäkeskiarvotarkastelujen ja vuoden 1995 aineistolle sovitettujen kaikki tutkimuksen

selittäjät sisältävien logististen regressiomallien perusteella olevan yhteyttä. Kun riippuvuutta

kuitenkin tutkittiin vuoden 1995 aineistolle sovitetulla regressiomallilla, jossa selittäjänä oli

ainoastaan päättäjän edustusroolit ja arvokäsitykset -muuttujajoukko, riippuvuutta ei havaittu (ks.

taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja 11). Tämän vuoksi laadussa ja osallistumisessa kuntaorganisaation

edustajaksi identifioitumisen vaikutusta koskevat tulokset olivat päätelmien tekemistä ajatellen liian

epäluotettavia. Intressiryhmien edustajaksi identifioitumisen ei havaittu lisäävän tai vähentävän

minkään tutkimuksen kolmen NPM:n osa-alueen kannatusta (ks. taulukko 7 sekä liitetaulukot 1 ja

9–11).

Kunnan palvelutuotantoa koskevat arviot, kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet tai kunnan

aiempi kehittämispolitiikka eivät olleet sovitetuilla logistisilla regressiomalleilla millään NPM:n

osa-alueella merkittävimpien päättäjien asenteiden selittäjien joukossa. Tyytyväisyyden tai

tyytymättömyyden kunnan palveluihin, kunnan palveluja koskevan panostushalukkuuden tai

kunnan aiemman kehittämispolitiikan ei havaittu vaikuttavan minkään kuntien palvelutuotannon

NPM-hallintoideologian osa-alueen kannatukseen (ks. taulukko 7 ja liitetaulukko 1).

Kunnan väestöllis-taloudellisia olosuhteita kuvaavista muuttujistakin ainoastaan kunnan asukasluku

oli tärkeä päättäjien asenteisiin vaikuttanut tekijä. Asukasluvultaan suurten (vähintään 20 000 as.)

kuntien päättäjien asenteet (KA[95–03]: 3,29; OR[95]: 2,74) olivat tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa keskisuurten (5500–19 999 as.) kuntien (KA[95–03]: 3,13 OR[95]: 0,97)

päättäjien ja pienten (alle 5500 as.) kuntien päättäjien (KA[95–03]: 3,03; OR[95]: vertailuluokka)

asenteita myönteisempiä. Sovitetun logistisen regressiomallin perusteella myös

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa asukasluvultaan suurten kuntien (KA[95–03]: 3,26;

OR[95]: 1,81) päättäjien asenteet näyttivät keskisuurten (KA[95–03]: 3,16; OR[95]: 0,77) ja pienten

kuntien (KA[95–03]: 3,12; OR[95]: vertailuluokka) päättäjien asenteita myönteisemmiltä, mutta

ryhmäkeskiarvotarkastelu ei sen sijaan tukenut tätä väitettä71.  Oikeastaan voitiin siis vain todeta,

että suurten kuntien päättäjät suhtautuivat keskisuurten ja pienten kuntien päättäjiä myönteisemmin

tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen.

71  Logistisen regressiomallin perusteella myös pinta-alaltaan suurten kuntien päättäjät (KA[95]: 3,16; OR[95]: 1,86)
suhtautuisivat pinta-alaltaan pienten kuntien päättäjiä (KA[95]: 3,10; OR[95]: vertailuluokka) myönteisemmin
markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen, mutta ryhmäkeskiarvotarkastelu ei tukenut tätäkään väitettä, ja lisäksi
väitteelle on vaikeaa löytää järkevää selitystä.
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3.3. Analyysin tärkeimmät tulokset ja tulkinnat: yhteiskuntaryhmien välisten

taloudellis-poliittisten intressikonfliktien merkitys kuntien palvelutuotannon

kehittämisen NPM-hallintoideologiaa koskevien intressiasemien muotoutumisessa

Päättäjien asenteita koskevat tulokset voidaan tiivistää siten, että ennakkohypoteesien mukaisesti

yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit selittivät selvästi muita tekijöitä

paremmin tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta

koskevia asenteita. Muut tekijät sen sijaan selittivät selvästi paremmin laadun ja osallistumisen

kannatusta kuin mainitut intressikonfliktit72.

Tutkimuksessa päättäjän poliittisen ideologian ja puolueideologian katsottiin edustavan

yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien ideologista tasoa, päättäjän

yhteiskunnallista asemaa kuvaavien muuttujien näiden konfliktien yhteiskunnallista tasoa ja

päättäjän toimintaa kunnassa kuvaavien muuttujien näiden konfliktien kuntien sisäistä tasoa.

Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa

yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit tulivat parhaiten esille ideologista

tasoa kuvaavien muuttujien (poliittinen ideologia ja puolueideologia) kautta siten, että keskustaan ja

oikeistoon itsensä identifioivat ja keskusta- ja oikeistopuolueisiin kuuluvat päättäjät suhtautuivat

uudistuksiin myönteisemmin kuin vasemmistoon itsensä identifioivat ja vasemmistopuolueisiin

kuuluvat päättäjät. Yhteiskunnallinen asemakin oli selittäjäjoukkona merkittävä, mutta minkään

yksittäisen muuttujan vaikutus ei ollut kovin suuri. Kuntien sisäisen tason intressikonflikteja

kuvaavat muuttujat olivat päättäjien asenteiden selittäjinä selvästi vähemmän tärkeitä.

Laadussa ja osallistumisessa päättäjän edustusroolikäsitykset olivat sen sijaan keskeisin päättäjien

asenteita selittävä tekijä. Kuntalaisten edustajaksi identifioituminen oli asenteiden selittäjänä tärkein

muuttuja, ja muuttuja selitti asenteiden vaihtelua selvästi paremmin kuin yhteiskuntaryhmien välisiä

taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat. Tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa päättäjän

edustusroolikäsitykset olivat selittäjinä marginaalisia.

72 Tässä luvussa ja tutkimuksen loppuluvuissa tehtävät tulkinnat ovat omiani, ja ne perustuvat tutkimuksen aiemmissa
luvuissa kuvattuihin kuntapäättäjien asenteiden empiiriseen analyysiin, tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja
kuntapäättäjien asenteita koskeviin aiempiin tutkimuksiin. Lähdeviitteitä ei enää erikseen esitetä.
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Siitä huolimatta, että eri puolueita edustavien päättäjien asenteet olivat tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa selvästi asemoitavissa

vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudelle, niin puolueiden näkemykset eivät kuitenkaan kahdessa

mainitussa teemassakaan kokoomusta ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta olleet kovin vahvasti

kärjistyneitä. Kokoomuksen jäsenet olivat asenteiltaan sekä tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa että markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa selvästi muiden

puolueiden jäseniä myönteisempiä. Vasemmistoliiton jäsenten asenteet olivat

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa puolueista selvästi kielteisimpiä. Vasemmistoliiton

jäsenten asenteet olivat kielteisimpiä myös tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa, mutta ero

seuraavaksi kielteisimpiin perussuomalaisiin, sosialidemokraatteihin ja vihreisiin ei ollut kovin

suuri.

Keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien jäsenten asenteet olivat neutraaleja sekä

tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa että markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa.

Tähän keskiryhmään kuuluvien puolueiden jäsenten asenteet olivat tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa selvästi myönteisempiä kuin seuraavaksi myönteisimpien

sosialidemokraattien, perussuomalaisten ja vihreiden jäsenten. Markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa tähän asenteiden keskiryhmään voitiin lukea vielä perussuomalaiset ja vihreät.

Keskiryhmän asenteet olivat kuitenkin mainitussa kahdessa teemassa huomattavasti kokoomuksen

jäseniä kielteisempiä.

Sosialidemokraatit olivat tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta koskevilta asenteiltaan melko

neutraaleja. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sosialidemokraatit muodostivat

perussuomalaisten ja vihreiden kanssa suhtautumistavoiltaan neutraalien päättäjien ryhmän.

Ryhmän asenteet olivat hieman myönteisempiä kuin vasemmistoliiton jäsenillä, mutta kuitenkin

hieman kielteisempiä kuin keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien jäsenillä.

Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa sosialidemokraatteja edustavat päättäjät muodostivat

oman asenteiltaan hieman kielteisen, mutta kuitenkin vasemmistoliiton jäseniä myönteisemmän, ja

vihreitä, perussuomalaisia, keskustaa, RKP:tä ja kristillisdemokraatteja kielteisemmän ryhmän.

Vihreiden jäsenet olivat tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta koskevissa näkemyksissään

neutraaleja kuuluen asenteiltaan samaan ryhmään perussuomalaisten ja sosialidemokraattien kanssa.

Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa vihreitä edustavat päättäjät sen sijaan kuuluivat

perussuomalaisten, keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien muodostamaan asenteiltaan
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neutraalien päättäjien ryhmään sosialidemokraattien jäsenten asenteiden ollessa nyt hieman

kielteisempiä.

Jonkin verran kielteisemmistä asenteistaan huolimatta perussuomalaisten jäsenet voitiin lukea

tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa parhaiten samaan ryhmään asenteiltaan neutraalien

sosialidemokraattien ja vihreiden jäsenten kanssa, sillä perussuomalaistenkin asenteet olivat hieman

vähemmän kielteisiä kuin vasemmistoliiton jäsenten. Tämä ryhmä erosi tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa myös keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien muodostaman ryhmän

asenteista selvästi kielteisemmillä asenteillaan. Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa

perussuomalaiset voitiin kuitenkin lukea keskustan, RKP:n, kristillisdemokraattien ja nyt myös

vihreiden muodostamaan asenteiden keskiryhmään.

Toisin kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa, laatua ja osallistumista koskevissa asenteissa ei ollut merkittäviä puolueiden

välisiä eroja lukuun ottamatta vihreitä, joiden suhtautuminen oli selvästi muita puolueita

myönteisempää. Myöskään poliittinen ideologia ei jakanut päättäjien asenteita merkittävästi. Tulos

siitä, että vasemmisto–oikeisto-ulottuvuuden merkitys päättäjien asenteita erottelevana jakolinjana

oli laadussa ja osallistumisessa selvästi vähäisempi kuin tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa, oli tutkimuksen

ennakkohypoteesien mukainen. Oli kuitenkin hieman yllättävää, ja myös tutkimuksen oletusten

vastaista, että vasemmisto–oikeisto-ulottuvuus ei tässä NPM:n osa-alueessa näkynyt eri poliittisia

ideologioita ja puolueideologioita edustavien päättäjien asenteissa käytännössä lainkaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eri puolueiden jäsenten asenteiden eroja päättäjän poliittisen

ideologian mukaan. Pääsääntönä oli, että vasemmistoon itsensä identifioivat päättäjät suhtautuivat

tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen keskustaan ja oikeistoon itsensä identifioivia päättäjiä

kielteisemmin, mutta keskustaan ja oikeistoon itsensä identifioivien päättäjien asenteiden välillä ei

ollut kovin suuria eroja. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa erot vasemmistoa ja

oikeistoa edustavien päättäjien välillä olivat suurimmat kristillisdemokraateissa ja RKP:ssa.

Pienimmillään erot olivat vihreitä edustavilla päättäjillä, jolloin ne olivat käytännössä

merkityksettömiä. Erot olivat pieniä myös keskustaa edustavilla päättäjillä.

Markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa keskustaan ja oikeistoon itsensä asemoivien

päättäjien asenteet olivat odotetusti selvästi myönteisempiä kuin vasemmistoon itsensä asemoivien

päättäjien. Nyt kuitenkin eroja syntyi myös oikeiston ja keskustan välille siten, että oikeistoon
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itsensä sijoittavien päättäjien asenteet olivat pääsääntöisesti myönteisempiä kuin keskustaan itsensä

sijoittavien asenteet. Mainitussa teemassa erot vasemmistoon, keskustaan ja oikeistoon

identifioituvien päättäjien asenteiden välillä olivat suurimmat kristillisdemokraattien ja RKP:n

jäsenillä, mutta ne olivat melko suuria myös kokoomuksen, sosialidemokraattien ja vihreiden

jäsenillä. Keskustan jäsenillä eroja ei sen sijaan ollut käytännössä lainkaan.

Vasemmistoliitto muodosti sekä tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa että

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa erikoisen poikkeustapauksen, koska puoluetta

edustavat keskustaan itsensä asemoivat päättäjät erottuivat vasemmistoon ja oikeistoon

identifioituvista päättäjistä hieman myönteisemmillä asenteillaan. Erolle oli kuitenkin vaikeaa

löytää järkevää selitystä, ja se oli myös melko pieni. Vihreitä edustavilla ja sitoutumattomilla

päättäjillä erot sekä tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa että markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa vasemmistoon, keskustaan ja oikeistoon identifioituvien päättäjien asenteissa

olivat käytännössä merkityksettömiä. Perussuomalaisia edustavien päättäjien asenteita ei ollut

järkevää tulkita pienten luokkafrekvenssien vuoksi.

Laadussa ja osallistumisessa puolueiden sisäisistä poliittisen ideologian mukaisista eroista ei

muodostunut yhtä selkeää kuvaa kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa tai

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa. Vasemmistoliittoa ja RKP:ta edustavilla päättäjillä

laadun ja osallistumisen kannatus väheni selvästi kun siirryttiin poliittisessa ideologiassa

vasemmalta oikealle. Sosialidemokraattien, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja keskustan

kohdalla eroja ei kuitenkaan ollut käytännössä lainkaan. Vihreissä oikeistolaisesti identifioituvat

suhtautuivat laatuun ja osallistumiseen hieman kielteisemmin kuin vasemmistoon tai keskustaan

identifioituvat. Perussuomalaisten osalta eroja ei voitu nytkään tulkita pienten luokkafrekvenssien

vuoksi. Sitoutumattomien päättäjien kohdalla merkittäviä eroja ei ollut.

Erot eri poliittisia ideologioita ja puolueideologioita edustavien päättäjien asenteissa heijastavat

vahvasti poliittisten ideologioiden ja puolueideologioiden suhtautumistapoja hyvinvointivaltioon,

markkinamekanismiin taloudellisten resurssien allokaatiokeinona yhteiskunnassa ja

markkinamekanismin hyödyntämiseen julkisessa palvelutuotannossa. Keskustaan ja oikeistoon

identifioituvat päättäjät suhtautuivat NPM:n osa-alueista tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen vasemmistoon

identifioituvia päättäjiä myönteisemmin.  Vastaavasti keskusta- ja oikeistopuolueita edustavat

päättäjät suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen selvästi vasemmistopuolueita edustavia päättäjiä myönteisemmin.
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Ideologisten jakolinjojen kautta tulkittuna keskusta- ja oikeistopuolueiden vasemmistopuolueita

myönteisempi suhtautuminen markkinamekanismiin näkyy vahvasti päättäjien asenteissa.

Linjausten erot ovat tietenkin seurausta myös puolueiden erilaisista ydinkannattajakunnista ja

muista intressiryhmistä. Keskusta- ja oikeistopuolueet identifioituvat vahvasti keskiluokan ja

elinkeinoelämän etujen ajajaksi. Keskusta- ja oikeistopuolueet ovatkin johtavia puolueita

pääomanomistajien, hyvätuloisten, yrittäjien, korkeasti koulutettujen ja korkeassa ammattiasemassa

olevien ihmisten keskuudessa. Tällöin julkisen hallinnon markkinaehtoinen kehittäminen tarjoaa

mainituille puolueille mahdollisuuden säästää verovaroin rahoitettavien julkisten palvelujen

kustannuksissa sekä luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pääomanomistajille

uusia sijoituskohteita.

Keskusta- ja oikeistopuolueet eivät kuitenkaan ole kannattajoukkojensa sosiaaliselta taustaltaan

homogeenisia. Kokoomusta voidaan pitää kaikkein selvimmin pääomanomistajien, elinkeinoelämän,

yrittäjien ja varakkaan keskiluokan puolueena. Kokoomuksen jäsenten kaikista puolueista

myönteisin suhtautuminen tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen

ja valinnanvapauteen onkin parhaiten selitettävissä tätä taustaa vasten.

Kokoomuksen jäsenet olivat myös asenteiltaan hyvin homogeenisia. Vaikka puolueen sisällä

vasemmistolaiseksi itsensä identifioivien asenteet niin tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta kuin

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapauttakin kohtaan olivat selvästi kielteisempiä kuin keskustaan ja

oikeistoon itsensä identifioivien, tämän ei silti voi katsoa ilmentävän merkittäviä puolueen sisäisiä

linjaerimielisyyksiä kahdessa mainitussa NPM:n osa-alueessa, koska itsensä vasemmistoon

sijoittaneita päättäjiä oli tutkimuksen pohjana olleisiin kyselyihin vastanneista kokoomuksen

jäsenistä vain muutamia.

Vaikka myös keskusta on viime vuosikymmeninä pyrkinyt hankkimaan kannatusta keskiluokan

puolueena, niin kokoomuksen identiteetti hyvin toimeentulevan väestönosan edunvalvojana on

vahvempi. Keskustan historiallinen ja vielä tänäkin päivänä näkyvä rooli johtavana maaseudun ja

viljelijäväestön puolueena sekä puolueelle tyypillistä ollut vahva julkisten palvelujen korostaminen

vaikuttaa puolueen kantoihin. Keskustan jäsenten asenteet olivatkin selvästi kokoomuksen jäseniä

kielteisempiä, ja keskustan jäsenten asenteita voi luonnehtia melko neutraaleiksi. Keskustan

päättäjillä erot vasemmistoa, keskustaa ja oikeistoa edustavien päättäjien asenteissa olivat kaikista

puolueista pienimmät.
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Ruotsalaista kansanpuoluetta voidaan ohjelmallisilta linjauksiltaan pitää melko oikeistolaisena

puolueena. Puolueella on myös kannatusta elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa, ja puolueen

edustajat ovat yliedustettuja elinkeinoelämän järjestöissä. Puolueen asema ennen kaikkea

kielipuolueena, jota kannattavat muutkin kuin perinteisesti oikeistopuolueita kannattavat

väestöryhmät, ja ruotsinkielisen julkisen palvelutuotannon pienuus markkina-alueena, saattavat

kuitenkin olla syynä siihen, että puolueen kannat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen olivat neutraaleja myönteisten sijaan. Ensiksi mainittu

tekijä voi selittää myös sen, että puolueen sisällä oli merkittävää vaihtelua vasemmistoon,

keskustaan ja oikeistoon identifioituvien päättäjien asenteiden välillä.

Kristillisdemokraattien neutraaleja asenteita voi tulkita sitä kautta, että puolueella on selvästi

enemmän työläiskannattajia kuin kokoomuksella (tai muilla keskusta- ja oikeistopuolueilla).

Puoluetta voidaan myös pitää enemmän aate- kuin luokkapuolueena. Lisäksi sosiaalipolitiikka on

perinteisesti ollut Euroopan kristillisdemokraattisten puolueiden ideologiassa tärkeämpää kuin

sekulaarien konservatiivipuolueiden ideologiassa, vaikkakin kansan eheyttä korostavat

sosiaalipoliittiset tavoitteet ovat olleet tyypillisempiä Euroopan katolisille kuin protestanttisille

kristillisdemokraattisille puolueille.

Kristillisdemokraateillakin erot puoluetta edustavien vasemmistoon ja oikeistoon itsensä

asemoivien välillä olivat RKP:n ohella puolueista suurimmat, mikä voi olla seurausta puolueen

arvopuolue-luonteesta ja muita porvaripuolueita suuremmasta työläiskannatuksen osuudesta. RKP:n

ja kristillisdemokraattien tapauksessa puolueiden sisäisiä eroja tulkittaessa on kuitenkin otettava

huomioon, että vasemmistoon identifioituvia päättäjiä oli mainittuja puolueita edustavista

päättäjistä vain harvoja. Ei siis ole perusteltua katsoa RKP:n tai kristillisdemokraattien sisällä

olevan kovin äänekästä kuntien palvelutuotannon kehittämistä koskevaa puolueiden sisäistä

oppositiota.

Vasemmistopuolueet ovat perinteisesti suhtautuneet keskusta- ja oikeistopuolueita kriittisemmin

markkinamekanismiin yhteiskunnan taloudellisten resurssien tehokkaan tai sosiaalisesti

oikeudenmukaisen allokaation toteutumisen takaajana. Intressinäkökulmasta tulkittuna työväestön

etujen ajajaksi identifioituvat vasemmistopuolueet puolestaan kokevat tulosjohtamisen ja

kustannustehokkuuden sekä markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden uhkana julkisille palveluille

ja julkisen sektorin työntekijöiden asemalle. Vasemmistopuolueiden vahvat yhteydet

työntekijäpuolen intresseihin näkyvät myös puolueiden läheisinä väleinä

ammattiyhdistysliikkeeseen. Tutkimuksen kohteena olleista ammattijärjestöjen jäsenistä ja



118

erityisesti ammattijärjestöjen aktiivijäsenistä (puheenjohtaja tai hallituksen jäsen) ja

pääluottamusmiehistä selvästi suurempi osuus kuului vasemmistopuolueisiin kuin mikä

vasemmistopuolueiden osuus oli kaikista vastaajista.

Vasemmistoliiton jäsenten muita päättäjiä selvästi kielteisemmät kannat ovat ymmärrettävissä sitä

taustaa vasten, että vasemmistoliitto on Suomen eduskuntapuolueista vasemmistolaisin. Puolue on

myös viime vuosina luonut ohjelmallista identiteettiään vahvasti uusliberalismin kritiikin varaan.

Lisäksi historiallisesti tarkasteltuna jo puolueen edeltäjä SKDL nautti merkittävää kannatusta

pienipalkkaisen työväestön keskuudessa, ja nykyään vasemmistoliitto on profiloitunut (vihreiden

ohella) pätkätyösukupolven edunvalvojaksi. Puolue on sosialidemokraattien ohella vahva

ammattiyhdistyspuolue, ja puolue on yliedustettuna ammattijärjestöjen aktiivijäsenissä ja

pääluottamusmiehissä. Toisaalta hyvin harvat elinkeinoelämän järjestöissä toimivat ovat

vasemmistoliiton jäseniä. Vasemmistoliitto pyrkii uusliberalismin kritiikillään myös erottautumaan

sosialidemokraateista, jota voitaisiin nykyisellään luonnehtia keskustavasemmistolaiseksi

puolueeksi, ja joka on talouspoliittisissa ja julkisen hallinnon kehittämistä koskevissa linjauksissaan

vasemmistoliittoon nähden selvästi enemmän oikealla.

Suurempi vasemmistopuolue sosialidemokraatit pyrkii maltillisemmilla linjauksillaan

kalastelemaan enemmän keskiluokan ääniä, ja se joutuu myös ’valtionhoitajapuolueena’

sitoutumaan enemmän hegemonisessa asemassa oleviin julkisen hallinnon kehittämisoppeihin.

Sosialidemokraatit on kuitenkin vahvasti sitoutunut työntekijäpuolen intressien edistäjäksi, sillä

puolue on johtava ammattiyhdistyspuolue. Puolueen asema ammattiyhdistyspuolueena näkyy

ideologisten tekijöiden ohella kielteisenä suhtautumisena erityisesti markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen, mutta myös hieman kielteisenä suhtautumisena tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen. Tämän tutkimuksen kohteena olleista ammattijärjestöjen aktiivijäsenistä ja

pääluottamusmiehistä noin puolet oli sosialidemokraatteja. Elinkeinoelämän järjestöissä

sosialidemokraattien jäsenet olivat sen sijaan selvästi aliedustettuina. Sosialidemokraattien jäsenistä

oikeistoon itsensä identifioivat suhtautuivat kuitenkin selvästi vasemmistoon identifioituvia

myönteisemmin erityisesti markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen, mikä kielii puolueen

sisäisistä ideologisista erimielisyyksistä ’oikeisto-’ ja ’vasemmistodemarien’ välillä.

Vihreitä edustavat päättäjät sijoittuivat asenteiltaan vasemmisto- ja oikeistopuolueiden väliin.

Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa puoluetta edustavien kannat olivat lähellä

sosialidemokraattien näkemyksiä, mutta markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa puolueen

jäsenten suhtautumistavat olivat lähempänä keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien
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muodostaman keskiryhmän kantoja. Vasemmistoliittoon ja sosialidemokraatteihin nähden vihreistä

yleisesti käytetty luonnehdinta ’porvarillisena vasemmistopuolueena’, joka suhtautuu yksilön

valinnanvapauteen ja markkinamekanismin hyödyntämiseen yhteiskunnassa selvästi perinteisiä

vasemmistopuolueita myönteisemmin, pitää tämänkin tutkimuksen perusteella paikkansa.

Vihreitä edustavilla päättäjillä ei ollut tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa käytännössä

lainkaan eroja vasemmistoon ja oikeistoon identifioituvien päättäjien asenteissa. Sen sijaan

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa oikeistoon itsensä asemoivien päättäjien

asennoituminen oli selvästi vasemmistoon itsensä asemoivia päättäjiä myönteisempää. Keskustaan

itsensä sijoittavien asenteet sijoittuivat mainittujen kahden ryhmän väliin. Vihreiden sisältä on siis

erotettavissa vahvasti vasemmistolaisesti ajattelevien ja ’markkinavihreiden’ ryhmät. Vastaavasti

laatu ja osallistuminen -teeman uudistukset olivat hieman tärkeämpiä vasemmistoon ja keskustaan

itsensä sijoittaville kuin oikeistoon itsensä sijoittaville vihreille.

Perussuomalaisia edustavien päättäjien suhtautuminen tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen

oli lähes yhtä kielteistä kuin vasemmistoliittoa edustavien päättäjien, mutta markkinaehtoisuudessa

ja valinnanvapaudessa puolueen jäsenten asenteet olivat lähellä keskiryhmien asenteita. Tälle ei

tutkimuksessa kyetty löytämään uskottavaa selitystä. Perussuomalaisten osalta tuloksiin täytyy

myös suhtautua muita puolueita varovaisemmin vastaajien pienen lukumäärän vuoksi, ja koska

tulokset perustuvat vain ryhmäkeskiarvotarkasteluihin.

Puolueisiin sitoutumattomat päättäjät olivat tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä

markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevilta asenteiltaan neutraaleja, ja heidät voitiin lukea

keskustan, RKP:n ja kristillisdemokraattien kanssa asenteiden keskiryhmään.

Aineiston analyyseissa havaittiin, että yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten

intressikonfliktien ideologista tasoa kuvaavien muuttujien lisäksi myös näiden konfliktien

yhteiskunnallista tasoa kuvaavat muuttujat olivat päättäjien asenteiden selittäjinä merkittäviä

tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa.

Minkään yksittäisen muuttujan vaikutus ei kuitenkaan suoritetuissa analyyseissa tullut kovin

vahvasti esille.

Yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikonfliktien yhteiskunnallista tasoa

kuvaavista muuttujista päättäjän koulutuksella ja toiminnalla työmarkkinajärjestöissä oli vaikutusta

hänen tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta
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koskeviin asenteisiinsa. Päättäjän työnantajasektorillakin oli mainitussa kahdessa teemassa

vaikutusta hänen asenteisiinsa.  Sen sijaan päättäjän ammattiasemalla, iällä, koulutuksella tai

sukupuolella ei havaittu olevan vastaavaa vaikutusta. Laadussa ja osallistumisessa millään

yhteiskuntaryhmien välisten intressikonfliktien yhteiskunnallista tasoa kuvaavilla muuttujilla ei

ollut vaikutusta päättäjien asenteisiin.

Koulutus oli merkittävä asenteita selittävä muuttuja siten, että korkeakoulututkinnon suorittaneet

päättäjät suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja

valinnanvapauteen myönteisemmin kuin vähemmän koulutetut päättäjät. Kun puolestaan

tarkasteltiin työmarkkinajärjestötoimintaa kuvaavien muuttujien vaikutusta, niin havaittiin, että

elinkeinoelämän järjestöjen jäsenet suhtautuivat kahteen mainittuun teemaan muita päättäjiä

myönteisemmin. Tutkimuksen kohteena olevista päättäjistä elinkeinoelämän järjestöissä

yliedustettuina olivat kokoomuksen, keskustan ja RKP:n jäsenet.

Ammattijärjestöjen jäsenten tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta tai markkinaehtoisuutta ja

valinnanvapautta koskevien asenteiden ei havaittu olevan oleellisesti kielteisempiä kuin

ammattijärjestöihin kuulumattomien päättäjien. Myöskään ammattijärjestöjen aktiivijäsenten

(puheenjohtaja tai hallituksen jäsen) tai pääluottamusmiesten asenteiden ei havaittu olevan muita

päättäjiä kriittisempiä mainitussa kahdessa NPM:n osa-alueessa.

Sen sijaan korkeakoulututkinnon tai opistotason tutkinnon suorittaneiden, johtavassa asemassa

olevien, ylempinä toimihenkilöinä työskentelevien ja ammatinharjoittajana toimivien

ammattijärjestöihin kuuluvien päättäjien asenteet tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden sekä

markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden teemoja kohtaan olivat myönteisempiä kuin alempina

toimihenkilöinä ja työntekijä-asemassa työskentelevien sekä korkeimpana koulutusasteena toisen

asteen tai perusasteen koulutuksen suorittaneiden ammattijärjestöihin kuuluvien päättäjien asenteet.

Tämä ilmentää vahvasti erilaisessa asemassa olevien palkansaajien taloudellis-poliittisten intressien

heterogeenisyyttä ammattiyhdistysliikkeen sisällä.

Ammattijärjestötoiminnan osalta tutkimuksen keskeisin tulos oli kuitenkin havainto siitä, että

kuntien ammattijärjestöjen aktiivijäsenten ja pääluottamusmiesten tulosjohtamista ja

kustannustehokkuutta sekä markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta koskevat asenteet olivat

selvästi ammattijärjestöjen rivijäseniä ja ammattijärjestöihin kuulumattomia kielteisempiä. Myös

ammattiyhdistysliikkeen yhteydet vasemmistopuolueisiin näkyivät vahvasti, sillä tutkimukseen

vastanneista ay-aktiiveista yli puolet oli sosialidemokraattien jäseniä, ja myös vasemmistoliiton
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jäsenet olivat ay-aktiiveissa yliedustettuina. Tämä paljastaa selvästi kuntien palvelutuotannon

markkinaehtoisen kehittämisen rintamalinjat.

Päättäjän työnantajasektorin osalta keskeisin tulos oli, että kuntien työntekijät suhtautuivat

markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen muita päättäjiä kielteisemmin. Kuntasektorilla

työskentelevien päättäjien tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta tai laatua ja osallistumista

koskevat suhtautumistavat eivät kuitenkaan olleet muita päättäjiä kielteisempiä. Tuloksia voi

parhaiten tulkita siten, että kuntien työntekijät kokevat markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teeman mukaiset uudistukset uhaksi omille työsuhteilleen, palkkaukselleen ja

työehdoilleen. Julkisen sektorin työntekijöiden ei kuitenkaan yleisesti havaittu suhtautuvan

uudistuksiin yksityisellä tai kolmannella sektorilla työskenteleviä kielteisemmin.

Ei ole yllättävää, että laatu ja osallistuminen -teema ei tuonut eroja eri työnantajasektoreilla

työskentelevien päättäjien asenteiden välillä. Sen sijaan sitä, miksi tulosjohtaminen ja

kustannustehokkuus ei kunnissa työskentelevien tapauksessa ollut yhteydessä muita

negatiivisempiin asenteisiin, on tarpeellista hieman pohtia. Tutkimuksen aineistolla ei kysymykseen

tietenkään saada empiiriseen analyysiin perustuvaa vastausta, mutta syitä tähän voidaan kuitenkin

etsiä. Voi olla niin, että kuntien työntekijät kokevat markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teeman

mukaiset uudistukset, kuten ostopalvelut ja kunnan toimintojen yhtiöittämisen, suuremmaksi uhaksi

omille intresseilleen kuin tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teeman mukaiset kuntien

johtamista ja hallintoa koskevat uudistukset. Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden teeman

mukaiset uudistukset saatetaan toisaalta myös kokea keinoiksi välttää ostopalvelujen käytön

laajentamista ja kunnan toimintojen yhtiöittämistä.

NPM-hallintoideologian on usein esitetty palvelevan julkisten organisaatioiden johtopaikoilla

olevien ’managerien’ intressejä ’lattiatason’ työntekijöiden kustannuksella, minkä vuoksi kuntien

johtavassa asemassa ja ylemmässä toimihenkilöasemassa olevien viranhaltijoiden voisi olettaa

suhtautuvan NPM-hallintoideologiaan kuntien muuta henkilöstöä myönteisemmin. Tutkimuksessa

havaittiinkin, että kuntasektorilla työskentelevistä päättäjistä johtavassa asemassa olevat ja ylemmät

toimihenkilöt suhtautuivat tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen

ja valinnanvapauteen myönteisemmin kuin alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. Tulosten ei

kuitenkaan voi yksioikoisesti tulkita olevan seurausta siitä, että erityisesti kuntien suorittavan tason

työntekijät kokisivat tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden sekä markkinaehtoisen

valinnanvapauden teemojen mukaiset uudistukset uhaksi työsuhteilleen, palkkaukselleen ja muille

työehdoilleen. Vastaava vaikutus oli nimittäin havaittavissa muitakin työnantajasektoreita
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edustavilla päättäjillä, ja yksityisissä yrityksissä työskentelevillä se oli jopa kuntasektorin

työntekijöitä voimakkaampi.

Eräs tutkimuksen tärkeä tulos oli, että kuntien sisäiset intressikonfliktit eivät selittäneet päättäjien

asenteita kovin vahvasti. Tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa muuttujajoukko oli

merkittävä asenteiden selittäjä, mutta minkään yksittäisen muuttujan vaikutus ei tällöinkään tullut

selkeästi esille. Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, päättäjän aseman ei havaittu vaikuttavan

merkittävästi hänen asenteisiinsa. Myöskään päättäjän toimintasektori ei ollut merkittävä hänen

asenteidensa selittäjä.

Poikkeuksen tähän muodostivat kuitenkin kunnan- ja kaupunginjohtajat, jotka suhtautuivat

tulosjohtamiseen ja kustannustehokkuuteen merkittävästi muita päättäjiä – myös kunnan muita

viranhaltijoita – myönteisemmin. Tältä osin tulokset olivat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten

tulosten kanssa. Myös yleishallinnon johtavien viranhaltijoiden asenteet olivat hieman kuntien

muiden johtavien viranhaltijoiden asenteita myönteisempiä. Markkinaehtoisuudessa ja

valinnanvapaudessa tai laadussa ja osallistumisessa kunnanjohtajien tai yleishallinnon johtavien

viranhaltijoiden asenteet eivät sen sijaan eronneet muiden päättäjien asenteista.

Tätä voidaan varovaisesti tulkita siten, että kuntien valtaeliitti suhtautuu tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen muita päättäjiä myönteisemmin. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan

ollut mahdollista selvittää, miksi suhtautuminen oli myönteistä vain tulosjohtamisessa ja

kustannustehokkuudessa, mutta ei markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa. Ehkä kuntien

hallinnosta ja taloudesta kokonaisvastuussa olevat johtavat viranhaltijat kokevat tulosjohtamisen ja

kustannustehokkuuden keinoiksi välttää kuntien toimintojen yksityistämistä, mutta eivät usko

markkinamekanismin toimivuuteen julkisessa palvelutuotannossa sen enempää kuin muutkaan

kuntien johtavat viranhaltijat.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu tukea väitteelle, että sellaiset päättäjät, jotka kokisivat

tehokkuuden ja tuottavuuden muita tärkeämmäksi, kannattaisivat muita päättäjiä enemmän

tulosjohtamista ja kustannustehokkuutta tai markkinaehtoisuutta ja valinnanvapautta.

Kunnanjohtajien tai yleishallinnon johtavien viranhaltijoiden ei myöskään havaittu kokevan

tehokkuutta ja tuottavuutta kuntien palvelutuotannossa muita päättäjiä tärkeämmäksi.

Kunnan palveluihin liittyvät arviot, kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet tai kunnan aiempi

kehittämispolitiikka eivät millään tutkimuksen kolmesta teemasta olleet kovin merkittäviä
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päättäjien asenteiden selittäjiä. Ainoastaan kunnan asukasluku oli tärkeä selittäjä tulosjohtamisen ja

kustannustehokkuuden kannatuksessa siten, että suurten kuntien päättäjät suhtautuivat pienten ja

keskisuurten kuntien päättäjiä myönteisemmin mainittuun NPM-hallintoideologian osa-alueeseen.

Tulokset eivät tältä osin olleetkaan lainkaan yllättäviä. Hallinnon kehittäminen on tärkeämpää

suuren kuntaorganisaation toiminnalle, ja tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teemaan kuuluu

sellaisia uudistuksia kuten tilaaja–tuottaja-malli, jonka käyttöön ottamisen järkevyys edellyttää

riittävän suurta kuntaorganisaatiota ja useiden tuottajien olemassaoloa. Tutkimuksen tulosten

perusteella voidaan siis sanoa, että myös kunnan väestöön ja talouteen liittyvät tekijät vaikuttavat

päättäjien asenteisiin, mutta eivät läheskään yhtä paljon kuin päättäjään liittyviä yhteiskuntaryhmien

välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja ja muita tekijöitä kuvaavat muuttujat.
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4. LOPUKSI

4.1. NPM ja julkisen hallinnon ja palvelutuotannon markkinaehtoinen kehittäminen

yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressikamppailujen kohteina

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkasteltiin yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-

poliittisten intressikonfliktien merkitystä kuntien palvelutuotannon NPM-hallintoideologiaa

koskevien intressiasemien muotoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Tutkimuksen lopuksi on tarpeen

tulkita empiirisen analyysin tärkeimpiä tuloksia paitsi kuntapalvelujen kehittämisen näkökulmasta

niin myös laajemmin osana julkisen hallinnon markkinaehtoista kehittämistä.

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus -teemaan kuuluvien ostopalvelujen ja palvelusetelien

tavoitteena on lisätä yksityisten palveluntuottajien osuutta julkisessa palvelutuotannossa. Kunnan

toimintojen yhtiöittämistä puolestaan käytetään usein välivaiheena niiden yksityistämisessä.

Markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden teemaan kuuluvia kehittämistoimenpiteitä voidaankin

kiistattomasti pitää markkinaehtoisuuden edistämisenä julkisessa hallinnossa ja palvelutuotannossa.

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus -teemassakin tilaaja–tuottaja-malli merkitsee

markkinaehtoisuuden edistämistä julkisessa palvelutuotannossa. Tilaaja–tuottaja-mallissa luodaan

näennäismarkkinat julkisen organisaation sisälle joko organisaation sisäisten tuottajien välisen

kilpailun kautta, ottamalla mukaan kunnan ulkopuolisia julkisia palveluntuottajia tai avaamalla

kilpailu myös yksityisille palveluntuottajille. Tulosjohtamisoppia itsessään ei voi pitää

markkinaehtoisena uudistuksena sillä perusteella, että siinä suositeltaisiin yksityisen

palvelutuotannon osuuden kasvattamista julkisten palvelujen järjestämisessä. Tulosjohtamisenkin

voidaan kuitenkin katsoa edustavan markkinaehtoisuutta siksi, että tulosjohtamisen suositukset

hyvän johtamisen samanlaisuudesta kaikentyyppisissä yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa sekä

työntekijöiden ja johdon kannustimien määrittämisen tärkeydestä tuottavuusideaalin mukaiseksi

perustuvat ajatukseen markkinakilpailun ideaalin pätevyydestä julkisessa hallinnossa.

Esitettyjen näkökohtien vuoksi sekä markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden teeman että

tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden teeman voidaan perustellusti katsoa edustavan julkisen

hallinnon ja palvelutuotannon markkinaehtoista kehittämistä.
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Päättäjien asenteiden analyysi osoitti selvästi, että yhteiskuntaryhmien väliset julkisen hallinnon

markkinaehtoiseen kehittämiseen liittyvät taloudellis-poliittiset intressikonfliktit näkyivät vahvasti

kuntien palvelutuotannon NPM-hallintoideologiaa koskevissa intressiasemissa. Poliittiseen

keskustaan ja oikeistoon identifioituvat, keskusta- ja oikeistopuolueisiin kuuluvat sekä

elinkeinoelämän ja varakkaan keskiluokan intressien edistäjinä toimivat päättäjät kokivat

markkinaehtoiset uudistukset tärkeämmiksi kuin poliittiseen vasemmistoon identifioituvat,

vasemmistopuolueisiin kuuluvat sekä työntekijäpuolen ja pienituloisten intressien edistäjinä

toimivat päättäjät.

Eri puolueita edustavien päättäjien asenteissa oli kuitenkin myös merkittäviä päättäjän poliittisen

ideologian (sijainti vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella) mukaisia eroja. Pääsääntönä oli se, että

puolueiden sisällä itsensä poliittiselta ideologialtaan keskustaan ja oikeistoon identifioivat

suhtautuivat markkinaehtoisiin uudistuksiin myönteisemmin kuin vasemmistoon itsensä

identifioivat päättäjät. Tämä heijastaa sitä, että puolueiden jäsenet eivät ole poliittiselta

ideologialtaan likimainkaan homogeenisia, vaikka kuntien palvelutuotannon markkinaehtoista

kehittämistä koskevissa asenteissa puolueiden väliset erot olivatkin puolueiden sisäisiä eroja

suurempia.

Edellä todettiin, että päättäjien asenteissa yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit kanavoituivat ennen kaikkea poliittisen ideologian ja puolueideologian kautta.

Päättäjän yhteiskunnallisen aseman suora vaikutus näkyi kuitenkin sekin jossain määrin asenteissa,

mutta ei siten että tärkeimpien yhteiskunnallista asemaa kuvaavien muuttujien (kuten

ammattiaseman) mukainen tarkastelu olisi tuonut kovin selkeitä eroja päättäjien asenteisiin.

Päättäjän työnantajasektorin osalta kunnissa työskentelevien päättäjien muita päättäjiä kielteisempi

suhtautuminen erityisesti markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen heijastaa sitä, että

kuntasektorilla työskentelevät kokevat kuntien palvelutuotannon markkinaehtoisen kehittämisen

uhaksi omille intresseilleen. Julkisen sektorin palkansaajien ei yleisesti kuitenkaan havaittu

suhtautuvan julkisen hallinnon ja palvelutuotannon markkinaehtoiseen kehittämiseen yksityisellä tai

kolmannella sektorilla työskenteleviä kielteisemmin.

Tutkimuksen tulosten perusteella ei myöskään voida tehdä tulkintaa siitä, että kunnissa ’lattiatason’

työntekijät kokisivat johtavassa asemassa olevia ja ylempiä toimihenkilöitä enemmän kuntien

palvelutuotannon markkinaehtoisen kehittämisen olevan uhka heidän työsuhteilleen,

palkkaukselleen ja työehdoilleen. Vaikka kuntien palvelutuotannon markkinaehtoisen kehittämisen
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kannatus lisääntyykin selvästi siirryttäessä kunnan organisaatiohierarkiassa ylöspäin, kuntasektorilla

työskentelevien asenteet eivät ole ammattiaseman mukaan kärjistyneempiä kuin yksityisellä ja

kolmannella sektorilla työskentelevien asenteet. Myöskään kuntien sisäiset intressikonfliktit, joiden

katsottiin tutkimuksessa liittyvän päättäjän asemaan, toimintasektoriin ja vaikutusvaltaan kunnassa,

eivät tulleet asenteissa kovin vahvasti esille.

Päättäjän yhteiskunnallista asemaa kuvaavien muuttujien merkittävyys asenteita selittävänä

muuttujaryhmänä yhdistettynä yksittäisten muuttujien heikkoon selitysvoimaan ilmentää

yhteiskunnallisen aseman tai yhteiskuntaluokan käsitteen relevanssia yhteiskuntatieteellisessä

tutkimuksessa, mutta samalla osoittaa sen, että ihmisen subjektiiviseen luokka-asemaan

identifioitumiseen vaikuttavat monet tekijät. Kuten edellä jo todettiin, tutkimuksen keskeinen

tulkinta on, että päättäjän yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät konfliktit kanavoituvat ensisijaisesti

ideologista tasoa kuvaavien muuttujien kautta. Yhteiskuntaideologiat ja yhteiskuntaryhmien

intressit kytkeytyvätkin yhteiskunnassa vahvasti toisiinsa, koska ideologioilla pyritään

oikeuttamaan erilaisten intressien ajamista ja yhteiskunnallisia valta-asemia. Ei ole mielekästä

kysyä ovatko ideologiset vai yhteiskunnallisiin intresseihin liittyvät tekijät merkittävämpiä ihmisten

asenteiden ja intressiasemien muotoutumisessa, koska kyse on saman ilmiön kahdesta eri tasosta.

Ideologioilla oikeutetaan intressejä, ja intressit vaikuttavat ideologioiden muotoutumiseen.

Laatu ja osallistuminen -teeman mukaisissa uudistuksissa eri puolueita edustavien päättäjien

asenteiden välillä ei ollut yhtä suuria eroja kuin tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa tai

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa. Tuloksia voi parhaiten tulkita siten, että

nimenomaan tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus sekä markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teemoissa, jotka merkitsevät selvimmin irtiottoa perinteisestä

hyvinvointivaltioajattelusta, ja joilla on merkittävimmät vaikutukset kansantalouteen,

hyvinvointipalvelujen tuottamisen rakenteisiin ja julkisella sektorilla työskentelevien asemaan,

yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit tulevat parhaiten esille.

Laatu ja osallistuminen -teema sen sijaan koostuu palvelujen laadun ja asiakaslähtöisyyden

parantamisesta sekä kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistumismahdollisuuksien

laajentamisesta. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka eivät vaikuta kansantalouteen, julkisen hallinnon tai

palvelutuotannon rakenteisiin, julkisen sektorin menoihin tai julkisen sektorin työntekijöiden

asemaan kovin voimakkaasti. Tämän vuoksi laatu ja osallistuminen -teeman mukaisten uudistusten

vaikutukset eivät jaa eri puolueiden ydinkannattajakuntien tai muiden taustaryhmien intressejä yhtä
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voimakkaasti kuin tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus sekä markkinaehtoisuus ja

valinnanvapaus -teemojen uudistusten vaikutukset.

Asiakaslähtöisyys julkisen hallinnon kehittämisperiaatteena sisältää myös voimakkaita myönteisiä

mielikuvia, joten sitä voi olla vaikeaa vastustaa julkisessa puheessa riippumatta siitä kannattaako

markkinaehtoisesti toimivaa vai perinteistä byrokratiaideaalin mukaisesti järjestettyä

hyvinvointivaltiota, tai riippumatta siitä kannattaako julkisen vallan laajoja hyvinvointivastuita vai

jättääkö hyvinvoinnin tuottamisen markkinamekanismin ja yksityisten toimijoiden

hyväntahtoisuuden varaan.

On kiistatonta, että NPM:iin ja julkisen hallinnon markkinaehtoiseen kehittämiseen liittyy

merkittäviä yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja. Kuntapäättäjien

asenteiden analyysi paljasti sen, että nämä konfliktit näkyivät myös yksittäisten kuntapäättäjien

asenteissa. Vaikkakaan eri puolueita edustavien päättäjien näkemykset eivät myönteisimmin

suhtautunutta kokoomusta ja kielteisimmin suhtautunutta vasemmistoliittoa lukuun ottamatta olleet

kovin kärjistyneitä, niin yhteiskuntaryhmien välisten taloudellis-poliittisten intressien merkitystä

korosti se, että muuttujajoukko oli tulosjohtamisessa ja kustannustehokkuudessa sekä

markkinaehtoisuudessa ja valinnanvapaudessa selvästi tärkein asenteita selittävä muuttujaryhmä.

Kuntien palvelutuotantoa kehitettäessä ei kuitenkaan ole lainkaan otettu huomioon NPM:n

vaikutuksia yhteiskuntaryhmien taloudellis-poliittisiin intresseihin. Samaan tapaan kuin kansallisen

tason politiikassa julkisen hallinnon NPM-uudistuksia on käytännössä toteutettu poliittisesta väristä

ja puolueiden ohjelmatekstien linjanvedoista riippumatta, niin myös kunnissa uudistuksia on otettu

käyttöön ilman merkittävää julkista keskustelua.

Syynä poliittisen debatin puutteeseen on se, että NPM on hegemonisessa asemassa oleva

uusliberalistinen hallintoideologia, johon Suomen taloudellinen, poliittinen ja hallinnollinen eliitti

on vahvasti sitoutunut. Julkisen hallinnon markkinaehtoiseen kehittämiseen liittyvät

yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit eivät julkisessa keskustelussa tule

esille, koska hallinnon kehittämisestä keskustellaan NPM:n uusliberalistisen käsitteistön kautta.

Kun hallinnon kehittämistä tarkastellaan vain mikrotehokkuus-näkökulman kautta, on vaikeaa

käydä keskustelua esimerkiksi tulonjaosta tai sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.
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4.2. Tulosten merkitys julkisen hallinnon ja palvelutuotannon kehittämiselle sekä

niiden tutkimiselle

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit näkyvät vahvasti kuntien palvelutuotannon markkinaehtoista kehittämistä

koskevissa asenteissa. Keskustaan ja oikeistoon identifioituvat, keskusta- ja oikeistopuolueisiin

kuuluvat ja elinkeinoelämän järjestöjen jäsenet suhtautuvat tulosjohtamiseen ja

kustannustehokkuuteen sekä markkinaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen vasemmistolaisesti

ajattelevia, vasemmistopuolueisiin kuuluvia ja ammattijärjestöihin kuuluvia päättäjiä

myönteisemmin. Laatu ja osallistuminen -teemassa nämä ristiriidat tulevat heikommin esille, ja

tällöin tärkein asenteita selittävä tekijä on se, kuinka vahvasti päättäjä identifioituu toiminnassaan

kuntalaisten edustajaksi.

Julkisen palvelutuotannon yksityistämistä, markkinatyyppisten mekanismien rakentamista

julkisorganisaatioiden sisään ja yritysmaailman johtamisoppeja suosittelevaa NPM-

hallintoideologia koskevia asenteita ei kuitenkaan ole Suomessa tutkittu kovin paljon. Aiempia

tutkimuksia ei myöskään ole kehystetty yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-poliittisiin

intressikonflikteihin, jotka ovat tärkeitä julkisen hallinnon kehittämistä koskevien erimielisyyksien

lähteitä. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa päättäjien asenteita on tutkittu ainoastaan kuvailevan

tilastotieteen keinoin, jolloin ei ole saatu varmuutta siitä, mitkä tekijät ovat selittäjinä keskeisimpiä.

Tämä tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten antamaa kuvaa siitä, että NPM-hallintoideologiaa

koskeviin asenteisiin liittyy vahvoja ideologisia eroja eri poliittisia ideologioita ja

puolueideologioita edustavien päättäjien välillä. Ei sinänsä olekaan yllättävää, että keskustaan ja

oikeistoon identifioituvat sekä keskusta- ja oikeistopuolueisiin kuuluvat päättäjät suhtautuvat

vasemmistoon identifioituvia ja vasemmistopuolueisiin kuuluvia myönteisemmin julkisen hallinnon

managerialistisiin ja markkinaehtoisiin kehittämisoppeihin. Tutkimus kuitenkin myös täydentää

aiempien tutkimusten tuloksia merkittävästi. Tutkimuksessa havaittiin, että yhteiskuntaryhmien

välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat eivät ole ainoastaan merkittäviä

kuntien palvelutuotannon markkinaehtoista kehittämistä koskevien asenteiden selittäjiä, vaan että

ne ovat päättäjien asenteiden selittäjinä jopa kaikkein tärkein muuttujajoukko.

Suomen julkisen hallinnon uudistuksia koskevissa tutkimuksissa on usein sinänsä oikein todettu,

että Suomessa ei NPM:iin ole käytännön politiikassa liittynyt suuria puolueiden välisiä
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linjaerimielisyyksiä, mutta samalla on todettu, että mikäli tarkasteltaisiin yksittäisten päättäjien tai

julkisen sektorin työntekijöiden asenteita, tulokset saattaisivat olla toisenlaisia. Tämän tutkimuksen

perusteella voidaan todeta, että tulokset ovat toisenlaisia sikäli, että yksittäisten kuntapäättäjien

asenteita tarkastelemalla havaittiin, että ei ole mitään puoluerajat ylittävää konsensusta NPM-

hallintoideologian sopivuudesta tai välttämättömyydestä ratkaisuksi kuntien palvelutuotannon

kehittämistarpeisiin.

Miten on siis selitettävissä se, että julkisen hallinnon markkinaehtoinen uudistaminen, jonka

keskeisimpänä ideologiana Suomessa on NPM, nähdään julkisessa keskustelussa pääosin

neutraalina hallinnon kehittämisen alaan kuuluvana toimenpiteenä, vaikka se on ideologisempi,

poliittisempi ja painoarvoltaan tärkeämpi kuin useimmat päivänpoliittiset kiistakysymykset.

Esitettyyn kysymykseen ei tietenkään saatu vastausta tämän tutkimuksen tutkimusasetelman

puitteissa, mutta oma tutkimukseni osaltaan tuo esille hallintoideologiaan liittyviä

yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin liittyviä ristiriitoja. Näiden

ristiriitojen tunnustaminen on välttämätöntä jotta aiheesta voidaan käydä poliittista keskustelua.

Nykyisellään hegemonisessa asemassa oleva uusliberalistinen NPM-hallintoideologia ei kuitenkaan

mahdollista tällaista keskustelua.

On selvää, että Suomessa kuten useimmissa muissakin länsimaissa, NPM on koettu ennen kaikkea

keinoksi vastata taloudellisen toimintaympäristön muutoksen julkiselle taloudelle aiheuttamiin

rahoitusongelmiin. Tällöin hallintoideologia on poliittisille päättäjille ja virkamieskunnalle ollut

keino aikaansaada menosäästöjä. On kuitenkin tärkeää huomata, että julkisen hallinnon

kehittämisopit ovat luonteeltaan sosiaalisia konstruktioita, jotka ovat seurausta jatkuvista julkisen

hallinnon, talouden ja politiikan tehtäviä ja tehtäväalaa koskevista määrittelykamppailuista, ja joihin

yhteiskunnan ideologiset kiistakysymykset ja yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset

intressikonfliktit liittyvät keskeisesti.

NPM:n tapa tarkastella julkisen sektorin toimintaa ennen kaikkea (mikro)tehokkuusnäkökulmasta ei

ole oikeampi kuin muut julkista hallintoa ja palvelutuotantoa koskevat lähestymistavat (esimerkiksi

kansalaisten tarpeet tai julkisen talouden rooli kansantalouden kokonaiskysynnän lisääjänä).

NPM:n lupaukset tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantumisesta julkisessa palvelutuotannossa

eivät myöskään perustu hallintoideologian tueksi esitettyyn tieteelliseen evidenssiin tai muuhun

pätevään argumentointiin, vaan hallintoideologia perustuu uusliberalistisen talousideologian

arvoihin, argumentointitapoihin ja suosituksiin.
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Suomessa olisikin tarvetta nykyistä selvästi laajemmalle julkisen hallinnon uudistuksia koskevien

asenteiden, intressiasemien ja niiden muotoutumiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimukselle.

Poliittisten päättäjien, hallintoeliitin, elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja

kansalaisten suhtautumistapoja voitaisiin kartoittaa kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä

hyödyntävien kyselytutkimusten ja näitä suhtautumistapoja tarkemmin luotaavien

haastattelututkimusten avulla. Nykyisissä aihetta koskevissa vähäisissä tutkimuksissa (kuten myös

tässä työssä) ongelmana ovat aineistojen ja metodologian puutteet, jotka johtuvat ennen kaikkea

siitä, että aineistot on kerätty muita tarkoituksia kuin julkisen hallinnon uudistusten arviointia varten.

Kvantitatiivisissa tutkimuksissa käytettävien aineistojen tulisi myös olla riittävän laadukkaita, että

niillä voitaisiin tehdä perusteellisia monimuuttuja-analyyseja.

Asenteita ja intressiasemia koskevissa tutkimuksissa on myös erittäin tärkeää kehystää analyysi

niihin yhteiskuntaryhmien välisiin taloudellis-poliittisiin intressikonflikteihin, joihin

hallinnonuudistukset väistämättä kytkeytyvät. Lyhytnäköinen kehittämisorientoitunut ideologisia ja

yhteiskunnallisiin intressikonflikteihin liittyviä eroja häivyttävä ja peittelevä (tai ainakin ne

sivuuttava) politiikan ja hallinnon tutkimus saattaa palvella tutkijoiden, poliitikkojen ja

hallintovirkamiesten lyhytnäköisiä tarkoitusperiä, mutta julkisen sektorin todellisen kehittämisen

pohjaksi sellaisesta tutkimuksesta ei ole.

Tässä tutkimuksessa omaksutut uuden institutionalismin, realistisen yhteiskuntateorian ja

hyvinvointivaltion poliittisen taloustieteen näkökulmat tarjoavat hyvän viitekehyksen tarkastella

samanaikaisesti julkisen hallinnon kehittämisen ideologioita ja intressikonflikteja. Ideologiat,

diskurssit ja intressit ovat toisiinsa yhteen kietoutuneita, ja erottamaton osa poliittista vallankäyttöä.

Kun tutkimuksessa valitaan tällainen moniulotteinen lähestymistapa, niin ei ole tarpeen

keinotekoisesti rajata tutkimusasetelmaa joko ideologioiden, diskurssien tai intressien tutkimiseen.

Moniulotteisuuttakin enemmän julkisen hallinnon tutkimus kaipaisi lisää jo peräänkuulutettua

kriittistä otetta. Mikäli julkisen hallinnon kehittämisoppeja koskeva tutkimus ei ota huomioon

keskeisimpiä yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja, hallinnon

tutkimuksesta tulee valtaapitävän eliitin tavoitteita legitimoivaa, näennäiseen hallinnolliseen ja

tieteelliseen neutraalisuuteen oikeutuksensa perustavaa joidenkin yhteiskuntaryhmien tavoitteita

julkeasti edistävää ideologiaa. Tällöin tieteen ja neutraalin hallinnon kehittämisen kaapuihin puetut

ideologiset yhteiskunnallisen vallankäytön tavat näyttäytyvät vallankäytön kohteille oikeutetusti

epäoikeudenmukaisina, mikä voi heikentää uskoa julkisen hallinnon puolueettomuuteen ja tieteen
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objektiivisuuteen. Tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia yhteiskunnallisen hallinnan

legitiimisyydelle ja yhteiskunnan sosiaaliselle pääomalle.

Julkisen sektorin markkinaehtoisten kehittämisoppien – joista vaikutusvaltaisin tällä hetkellä on

NPM – tavoitteena on ollut ennen kaikkea avata uusia markkinoita yrityksille sekä aikaansaada

julkisen talouden säästöjä julkisten palvelujen tasoa heikentämällä ja työntekijöiden työehtoja

huonontamalla. Tutkijoiden velvollisuutena on sanoa tämä eikä vedota kauniisiin puheisiin

palvelutuotannon tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantumisesta, josta ei ole vakuuttavaa

evidenssiä. Se, että lyhytnäköiselle säästöpolitiikalle ei koeta julkisessa hallinnossa olevan

vaihtoehtoja, ei muuta tätä asiaa. Säästöjä NPM:n kautta on joissain tapauksissa saavutettukin,

mutta ei ole lainkaan varmaa ovatko nämä säästöt pitkäaikaisia, ja missä määrin kyse on palvelujen

laadun heikentymisestä ja kustannusten siirtymisestä palvelujen käyttäjien tai kolmansien

osapuolten rasitteeksi palvelutuotannon todellisen tehokkuuden parantumisen sijaan.

Julkisen talouden rahoitustilanteen edellyttämiä julkisen talouden säästöjä voitaisiin myös yhtä

hyvin tehdä ilman NPM-hallintoideologiaakin kehittämällä julkisen palvelutuotannon

kustannuslaskentajärjestelmiä ja tekemällä tarvittavat leikkauspäätökset poliittisen

päätöksentekoprosessin kautta. Ajatus tarpeesta jättää julkisen hallinnon kehittäminen kokonaan

poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle vetoamalla ’neutraaleihin’ ja julkisen talouden

kannalta ’välttämättömiin’ hallinnon kehittämisen oppeihin on puhdasta poliittista retoriikkaa, ja

demokratian näkökulmasta hyvin kyseenalainen menettely. Julkisen hallinnon kehittämistä

ohjaavien hallintoideologioiden tulee kaiken muun politiikan tavoin kestää julkinen ja kriittinen

tarkastelu.

Koen, että tärkein syy NPM:n käyttöön ottamiseen Suomen julkisessa hallinnossa on ollut se, että

hallintoideologian avulla on voitu välttää julkisen talouden säästöistä ja julkisten toimintojen

puhtaasti ideologisista yksityistämispyrkimyksistä käytävä julkinen keskustelu. Vaikka poliitikot

ovat tietenkin aina vastuussa julkisen hallinnon kehittämistä koskevista linjauksista, niin

osasyyllisiä NPM:n hegemoniseen asemaan julkisen hallinnon kehittämisessä ovat myös talouden,

politiikan ja hallinnon tutkijat, jotka eivät tarkastele hallintoideologian lupauksia ja sen

suosittelemien uudistusten vaikutuksia riittävän kriittisesti.

Tutkijoiden tehtävänä ei ole toimia tieteellisen auktoriteettinsa nojalla aina kulloinkin harjoitettavan

julkisen hallinnon kehittämispolitiikan legitimoijina, vaan heidän ensisijaisena tehtävänään on

kehittää julkiselle sektorille kullekin ajalle ominaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ratkaisuja



132

tarjoavia hallintoideologioita. Tällä hetkellä tämä tehtävä sisältää akuutin tarpeen etsiä laajemmin

ratkaisuja niihin vallitseviin ideologisiin ja institutionaalisiin taloudellis-poliittisiin olosuhteisiin,

jotka käytännössä pakottavat julkisen sektorin leikkauspolitiikkaan.

Tulisikin käydä avointa keskustelua esimerkiksi siitä, minkälaisella veroasteella julkiset palvelut

kyetään rahoittamaan, sekä siitä, mitkä ovat julkisen talouden alijäämien vaikutukset

kansantalouteen ja yhteiskunnan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Veroastetta koskevassa

keskustelussa tulisi ottaa kantaa siihen, kuinka suurta vastuuta yksityisiltä yrityksiltä ja eri tulo- ja

varallisuustasoa edustavilta kansalaisilta on julkisten hyvinvointijärjestelmien rahoittamisessa

tarpeen edellyttää, sekä siihen, kuinka korkean veroasteen ylläpitämisen erilaiset maailmantalouden

hallintaregiimit mahdollistavat.

Julkisen talouden alijäämiä koskevan keskustelun tulisi puolestaan kytkeytyä siihen, missä määrin

julkisen velkaantumisen katsotaan olevan ongelma kansantalouden reaalisten

tuotannontekijäresurssien rajallisuuden vuoksi, ja missä määrin hyvinvointipolitiikkaa sekä

kansantalouden kokonaiskysyntää rajoittavat tarpeettomasti rahapolitiikan itsenäisyys poliittiseen

päätöksentekoon nähden, sitoutuminen inflaation torjuntaan lähes yksinomaisena rahapolitiikan

tavoitteena ja ideologinen rajoite olla turvautumatta julkisten menojen rahoituksessa suoraan

keskuspankkirahoitukseen.

Tietenkin myös julkisten tehtävien optimaalista laajuutta koskevat tutkimukset sekä julkisen

sektorin leikkauskohteita ja niiden vaikutuksia kartoittavat tutkimukset antavat arvokkaan lisän

poliitikkojen, virkamiesten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden politiikkaa, julkista hallintoa ja

julkista palvelutuotantoa koskeviin tietotarpeisiin. Tutkijoiden esittämien politiikkasuositusten tulisi

kuitenkin aina perustua tutkittuun ja riittävän vahvalla empiirisellä evidenssillä varmennettuun

tietoon eikä muodikkaisiin hallinnon kehittämisen trendeihin.
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LIITTEET

Liite 1. Tutkimuksen muuttujat, niiden luokitukset ja alkuperäisten muuttujien kysymystekstit (ellei
muuta ole mainittu, niin taulukossa lähteenä on käytetty Luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus-
ten aineistoja, koodikirjoja ja kysymyslomakkeita, ks. luku 1.4.).
VASTEMUUTTUJAT
Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus
(käytetään ryhmäkeskiarvo- ja
korrelaatiotarkasteluissa)

Jatkuva muuttuja; arvot 1,00–5,00
(1,00 = ei lainkaan tärkeä; 5,00 =
erittäin tärkeä)

Summamuuttuja
(skaalattu 1,00–5,00 asteikolle)

Osiot
- tulosyksiköittäminen
- tilaaja–tuottaja-malli
- konsernijohtaminen
- käyttäjämaksut

(Cronbachin alfa = 0,6926a)

Kysymysryhmän esiteksti:
“Miten tärkeinä pidätte seuraavia
toimenpiteitä/ratkaisuja kuntanne
palvelutuotannon kehittämisessä?
Pyydämme valtuutettuja, hallituksen
jäseniä ja keskushallinnon johtavia
viranhaltijoita arvioimaan toimenpiteitä
kunnan yleisen kehittämisen
näkökulmasta sekä lautakuntien jäseniä
ja sektoriviranhaltijoita arvioimaan
toimenpiteitä oman toimialansa
kehittämisen näkökulmasta. Arvioikaa
toimenpiteitä asteikolla 1 (ei lainkaan
tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä).”

Kysymystekstit:
“Tulosyksiköittäminen”
“Tilaaja– ja tuottajatehtävien
eriyttäminen ja palvelujen
järjestäminen tilauspohjaisesti”
“Konsernijohtaminen”
“Käyttäjämaksujen lisääntynyt käyttö”

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus
(käytetään katoanalyyseissa)

1 = ei lainkaan tärkeä
2
3
4
5 = erittäin tärkeä

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
1 = 0,995–1,795
2 = 1,795–2,595
3 = 2,595–3,395
4 = 3,395–4,195
5 = 4,195–5,000

Tulosjohtaminen ja kustannustehokkuus
(käytetään logistisissa
regressiomalleissa)

0 = ei tärkeä
1 = tärkeä

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
0 = 0,995–3,395
1 = 3,395–5,000

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus
(käytetään ryhmäkeskiarvo- ja
korrelaatiotarkasteluissa)

Jatkuva muuttuja; arvot 1,00–5,00
(1,00 = ei lainkaan tärkeä; 5,00 =
erittäin tärkeä)

Summamuuttuja
(skaalattu 1,00–5,00 asteikolle)
osiot:

- ostopalvelut
- yhtiöittäminen
- palvelusetelit
- valinnanvapaus
   palveluntuottajien välillä

(Cronbachin alfa = 0,6874a)

Kysymysryhmän esiteksti:
“Miten tärkeinä pidätte seuraavia
toimenpiteitä/ratkaisuja kuntanne
palvelutuotannon kehittämisessä?
Pyydämme valtuutettuja, hallituksen
jäseniä ja keskushallinnon johtavia
viranhaltijoita arvioimaan toimenpiteitä
kunnan yleisen kehittämisen
näkökulmasta sekä lautakuntien jäseniä
ja sektoriviranhaltijoita arvioimaan
toimenpiteitä oman toimialansa
kehittämisen näkökulmasta. Arvioikaa
toimenpiteitä asteikolla 1 (ei lainkaan
tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä).”
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Kysymystekstit:
“Ostopalvelut henkilöstöyrityksiltä tai
muilta yksityisiltä tuottajilta”
“Kunnan omien toimintojen
yhtiöittäminen”
“Palvelusetelit”
“Käyttäjien valinnan vapaus
palvelutuottajien välillä”

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus
(käytetään katoanalyyseissa)

1 = ei lainkaan tärkeä
2
3
4
5 = erittäin tärkeä

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
1 = 0,995 – 1,795
2 = 1,795 – 2,595
3 = 2,595 – 3,395
4 = 3,395 – 4,195
5 = 4,195 – 5,000

Markkinaehtoisuus ja valinnanvapaus
(käytetään logistisissa
regressiomalleissa)

0 = ei tärkeä
1 = tärkeä

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
0 = 0,995–3,395
1 = 3,395–5,000

Laatu ja osallistuminen (käytetään
ryhmäkeskiarvo- ja
korrelaatiotarkasteluissa)

Jatkuva muuttuja; arvot 1,00–5,00
(1,00 = ei lainkaan tärkeä; 5,00 =
erittäin tärkeä)

Summamuuttuja
(skaalattu 1,00–5,00 asteikolle)

Osiot
- laatujohtaminen
- käyttäjäpalautejärjestelmät
- palvelusitoumukset
- palvelujen käyttäjien osallistuminen
- kuntalaisten osallistuminen

(Cronbachin alfa = 0,6911a)

Kysymysryhmän esiteksti:
“Miten tärkeinä pidätte seuraavia
toimenpiteitä/ratkaisuja kuntanne
palvelutuotannon kehittämisessä?
Pyydämme valtuutettuja, hallituksen
jäseniä ja keskushallinnon johtavia
viranhaltijoita arvioimaan toimenpiteitä
kunnan yleisen kehittämisen
näkökulmasta sekä lautakuntien jäseniä
ja sektoriviranhaltijoita arvioimaan
toimenpiteitä oman toimialansa
kehittämisen näkökulmasta. Arvioikaa
toimenpiteitä asteikolla 1 (ei lainkaan
tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä).”

Kysymysteksti:
“Laatujohtamisjärjestelmä”
“Erillinen palautejärjestelmä palvelujen
käyttäjille”
“Palvelusitoumukset”
“Käyttäjien osallistuminen palvelujen
ohjaukseen ja tuottamiseen”
“Kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksien
laajentaminen”

Laatu ja osallistuminen (käytetään
katoanalyyseissa)
1 = ei lainkaan tärkeä
2
3
4
5 = erittäin tärkeä

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
1 = 0,995–1,795
2 = 1,795–2,595
3 = 2,595–3,395
4 = 3,395–4,195
5 = 4,195–5,000
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Laatu ja osallistuminen
(käytetään logistisissa
regressiomalleissa)

0 = ei tärkeä
1 = tärkeä

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
0 = 0,995–3,395
1 = 3,395–5,000

SELITTÄVÄT MUUTTUJAT
Poliittinen ideologia

1 = vasemmisto
2 = keskusta
3 = oikeisto

Luokiteltu viisiluokkaisesta
muuttujasta

Luokitus:
1 = 1–2
2 = 3
3 = 4–5

Kysymysryhmän esiteksti:
”Yhteiskunnallisia näkemyksiä
kuvataan julkisessa keskustelussa usein
vasemmisto–oikeisto-
ulottuvuudella sekä kova–pehmeä-
ulottuvuudella. Miten sijoitatte itsenne
näille ulottuvuuksille?”

Kysymysteksti:
”Vasemmisto–oikeisto?
 (vastausvaihtoehdot 1–5; 1 =
vasemmisto; 5 = oikeisto)”

Puolueideologia
(käytetään ryhmäkeskiarvotarkasteluissa
ja vuosien 1995–2003 aineistolle
sovitetuissa logistisissa
regressiomalleissa)

1 = VAS
2 = SDP
3 = PS
4 = KESK
5 = RKP
7 = KD
8 = KOK
9 = VIHR
99 = muu puolue tai sitoutumaton

6 = LKP (Liberaali kansanpuolue
koodattu  arvoon  99 = muu puolue tai
sitoutumaton)

Puolueideologia
(käytetään tulosjohtamisen ja
kustannustehokkuuden sekä
markkinaehtoisuuden ja
valinnanvapauden kannatusta
selittävissä vuoden 1995 aineistolle
sovitetuissa logistisissa
regressiomalleissa)

1 = VAS
2 = SDP
4 = KESK
5 = RKP
7 = KD
8 = KOK
9 = VIHR
99 = muu puolue tai sitoutumaton

6 = LKP (Liberaali kansanpuolue
koodattu arvoon 99 = muu puolue tai
sitoutumaton

3 = PS (Perussuomalaiset / SMP
koodattu arvoon 99 = muu puolue tai
sitoutumaton)

Ammattiasema (kymmenenluokkainen;
käytetään  ryhmäkeskiarvojen
elaboroinneissa)

1 = johtava asema
2 = ylempi toimihenkilö
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3 = alempi toimihenkilö
4 = työntekijä
5 = yrittäjä
6 = maatalousyrittäjä
7 = opiskelija
8 = hoitaa kotia / lapsia
9 = työtön / lomautettu
10 = eläkeläinen

Ammattiasema (viisiluokkainen;
käytetään ryhmäkeskiarvotarkasteluissa
ja logistisissa regressiomalleissa

1 = johtava tai toimihenkilö
2 = työntekijä
3 = yrittäjä
4 = maatalousyrittäjä
5 = työelämän ulkopuolella

Koulutustaso (kuusiluokkainen;
käytetään ryhmäkeskiarvojen
elaboroinneissa)
1 = kansa-/peruskoulu
2 = ammattikoulu/-kurssi
3 = ylioppilas
4 = opisto-/koulutason tutkinto
5= korkeakoulututkinto
6 = muu

Koulutustaso (viisiluokkainen;
käytetään ryhmäkeskiarvotarkasteluissa
ja logistisissa regressiomalleissa)

1 = perusaste
2 = toinen aste
3 = opistoaste
4 = korkeakoulututkinto
5 = muu

Jäsen elinkeinoelämän järjestössä

1 = ei
2 = kyllä

Jäsen ammattijärjestössä
(neljäluokkainen; käytetään
ryhmäkeskiarvojen elaboroinneissa)

1 = ei
2 = rivijäsen
3 = aktiivijäsen
3 = johtokunta/hallitus
4 = puheenjohtaja

Jäsen ammattijärjestössä
(kaksiluokkainen; käytetään
ryhmäkeskiarvotarkasteluissa ja
logistisissa regressiomalleissa)

1 = ei
2 = kyllä
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Nykyinen työnantaja
(seitsemänluokkainen; käytetään
ryhmäkeskiarvojen elaboroinneissa)

1 = kunta/kuntayhtymä
2 = kunnan yhtiö / liikelaitos
3 = valtio / muu julkinen
4 = järjestössä
5 = yritys
6 = oma yritys
7 = ei työelämässä

Nykyinen työnantaja (viisiluokkainen;
käytetään ryhmäkeskiarvotarkasteluissa
ja logistisissa regressioanalyyseissa)

1 = kunta
2 = valtio
3 = järjestö
4 = yritys
5 = työelämän ulkopuolella

Ikä

1 = 0–39
2 = 40–59
3 = 60–

Sukupuoli

1 = mies
2 = nainen

Kieli

1 = suomi
2 = ruotsi

Asema kunnassa

1 = valtuusto
2 = hallitus
3 = lautakunta
4 = johtava viranhaltija

Toimintasektori kunnassa

1 = yleishallinto
2 = sosiaalitoimi
3 = terveystoimi
4 = sivistys- ja kulttuuritoimi
5 = tekninen toimi
6 = useita

Koetut vaikuttamismahdollisuudet

1 = huonot
2 = ei hyvät eikä huonot
3 = hyvät

Luokiteltu viisiluokkaisesta
muuttujasta

Luokitus:
1 = 1–2
2 = 3
3 = 4–5

Kysymysteksti:
”Miten tuloksellinen olette
vaikuttamispyrkimyksissänne?”
(vastausvaihtoehdot 1–5; 1 = en
juurikaan tuloksellinen; 5 = hyvin
tuloksellinen)
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Kokee olevansa kuntaorganisaation
edustajab

1 = vähän tai ei lainkaan tai jonkin
verran
2 = vahvasti

Summamuuttuja (skaalattu asteikolle
1,00–5,00 ja luokiteltu
kaksiluokkaiseksi)

(Cronbachin alfa = 0,7290a)

Osiot:
- kunnan edustaminen
- kunnan edunvalvonta
- ristiriitojen sovittelu
- kuntatyönantajana toiminen

Luokitus:
1 = 1–3,6665
2 = 3,6665–5,0005

Kysymysryhmän esiteksti :
”Miten tärkeinä pidätte seuraavia
tehtäviä toimiessanne
luottamushenkilönä/viranhaltijana?
Arvioikaa tehtäviä asteikolla 1 (ei
lainkaan tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä)”

Kysymystekstit:
”Toimiminen kunnan edustajana
erilaisissa tilaisuuksissa ”
”Kunnan etujen valvominen ulospäin ”
”Toimiminen välittäjänä hallinnon
sisäisissä ristiriidoissa ”
”Kuntatyönantajana toimiminen ”

Kokee olevansa intressiryhmien
edustajab

1 = vähän tai ei lainkaan tai jonkin
verran
2 = vahvasti

Summamuuttuja (skaalattu asteikolle
1,00–5,00 ja luokiteltu
kaksiluokkaiseksi)

(Cronbachin alfa = 0,7347a)

Osiot:
- puolueenlinjausten muotoilu
- puolueen näkemysten edistäminen
- oman kunnanosan edunvalvonta
- oman hallintokunnan edunvalvonta

Luokitus:
1 = 1–3,6665
2 = 3,6665–5,0005

Kysymysryhmän esiteksti :
”Miten tärkeinä pidätte seuraavia
tehtäviä toimiessanne
luottamushenkilönä/viranhaltijana?
Arvioikaa tehtäviä asteikolla 1 (ei
lainkaan tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä)”

Kysymystekstit:
”Oman puolueen kannanottojen
muotoilu ”
”Oman puolueen näkemysten
edistäminen ”
”Oman kylän/kunnanosan etujen
ajaminen ”
”Oman hallintokunnan etujen
ajaminen ”

Kokee olevansa kuntalaisten edustajab

1 = vähän tai ei lainkaan tai jonkin
verran
2 = jonkin verran

Summamuuttuja (skaalattu asteikolle
1,00–5,00 ja luokiteltu
kaksiluokkaiseksi)

(Cronbachin alfa = 0,7289a)

Osiot:
- kuntalaisten osallistumisen
edistäminen
- yhteydenpito kuntalaisiin
- kuntalaisten edunvalvojana toiminen
- yhteydenpito kansalaisyhteiskuntaan

Luokitus:
1 = 1–3,6665
2 = 3,6665–5,0005

Kysymysryhmän esiteksti :
”Miten tärkeinä pidätte seuraavia
tehtäviä toimiessanne
luottamushenkilönä/viranhaltijana?
Arvioikaa tehtäviä asteikolla 1 (ei
lainkaan tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä).”

Kysymystekstit:
”Kuntalaisten osallistumisen
edistäminen ”
”Yhteydenpito kuntalaisiin ”
”Kuntalaisten asiamiehenä
toimiminen ”
”Yhteydenpito kunnassa toimiviin
kansalaisliikkeisiin ja
yhdistyksiin/järjestöihin ”

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden
tärkeäksi kunnan palvelutuotannossab

1 = vähän tai ei lainkaan
2 = jonkin verran
3 = vahvasti

Luokiteltu viisiluokkaisesta
muuttujasta

Luokitus:
1 = 1–2
2 = 3
3 = 4–5

Kysymysryhmän esiteksti :
”Miten tärkeinä pidätte seuraavia
tehtäviä toimiessanne
luottamushenkilönä/viranhaltijana?
Arvioikaa tehtäviä asteikolla 1 (ei
lainkaan tärkeä) – 5 (hyvin tärkeä).”

Kysymysteksti :
”Tehokkuuden ja tuottavuuden
korostaminen hallinnossa ja
palvelutuotannossa ”.
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Tyytyväisyys kunnan palveluihin

1 = tyytymätön
2 = ei tyytyväinen eikä tyytymätön
3 = tyytyväinen

Summamuuttuja  (skaalattu asteikolle
1,00–5,00 ja luokiteltu
kolmiluokkaiseksi)

(Cronbachin alfa = 7,116a)

Osiot:
- tyytyväisyys sosiaalipalveluihin
- tyytyväisyys terveyspalveluihin
- tyytyväisyys sivistys- ja
kulttuuritoimen palveluihin
- tyytyväisyys teknisen toimen
palveluihin

Luokitus:
1 = 1–2,3335
2 = 2,3335–3,6665
3 = 3,6665–5,0005

Kysymysryhmän esiteksti:
”Miten hyvin tai huonosti seuraavat
kuntanne palvelut tai toimet on
mielestänne hoidettu? Arvioikaa
palveluja tai toimia asteikolla 1 (erittäin
huonosti) - 5 (erittäin hyvin)”

Kysymystekstit:
”Sosiaalitoimi yleensä ”
”Terveydenhuolto yleensä ”
”Sivistys- ja kulttuuritoimi yleensä ”
”Tekniset palvelut yleensä ”

Panostushalukkuus kunnan palveluihin

1 = panostaisi vähemmän
2 = panostaisi nykyisen määrän
3 = panostaisi enemmän

Summamuuttuja (skaalattu asteikolle
1,00–5,00 ja luokiteltu
kolmiluokkaiseksi)

(Cronbachin alfa= 0,6150 a)

Osiot:
- panostushalukkuus
sosiaalipalveluihin
- panostushalukkuus
terveyspalveluihin
- panostushalukkuus sivistys- ja
kulttuuritoimen palveluihin
- panostushalukkuus teknisen toimen
palveluihin

Luokitus:
1 = 1–2,3335
2 = 2,3335–3,6665
3 = 3,6665–5,0005

Kysymysryhmän esiteksti :
”Tulisiko kuntanne panostaa alla
lueteltuihin palveluihin tai toimiin
entistä vähemmän vai entistä
enemmän? Arvioikaa palveluja/toimia
asteikolla 1 (paljon vähemmän) - 5
(paljon enemmän).”

Kysymystekstit:
”Sosiaalitoimi yleensä ”
”Terveydenhuolto yleensä ”
”Sivistys- ja kulttuuritoimi yleensä ”
”Tekniset palvelut yleensä ”

Kunnan asukasluku (as.)

1 = 0–5499 (as.)
2 = 5500–19999 (as.)
3 = 20000– (as.)

Vuoden 1995 aineistossa suoraan
kolmiluokkainen muuttuja ja vuosien
1999 ja 2003 aineistoissa luokiteltu
jatkuvasta muuttujasta

Kunnan pinta-alab (km2)

1 = 0–999 (km2)
2 = 1000– (km2)

Lähde: Tilastokeskus 1995

Kunnan väestöntiheysb (as./km2)

1 = 0–9 (as./km2)
2 = 10–249 (as./km2)
3 = 250–1000 (as./km2)

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
1 = 0–9,5000
2 = 9,5000–249,5000
3 = 9,5000–999,5000

Lähde: Tilastokeskus 1995
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Kunnan vuosikateb

(€/as., KA 1993–1995)

1 = 0,00–1,99 (€/as.)
2 = 2,00–3,99 (€/as.)
3 = 4,00–6,00 (€/as.)

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
1 = 0,005–0,195
2 = 0,195–0,395
3 = 0,395–0,595

Vuosikatteena on käytetty keskiarvoa
vuosilta 1993, 1994 ja 1995.

Lähde: Tilastokeskus 1997

Väestönmuutosb (% vuodessa, vuoden
1995 asukasluvusta)

1 = –4,0...–1,01 (%)
2 = –1,00...0,99 (%)
3 = 1,00...3,99 (%)

Luokiteltu jatkuvasta muuttujasta

Luokitus:
1 = –4,04… –0,95
2 = –0,95… –0,95
3 = 0,95… 3,95

Lähde: Tilastokeskus 1995

Käyttöön otettuja NPM-uudistuksiab

1 = 0–4
2 = 5–9
3 = 10–13

Summamuuttuja (arvot 0–13;
luokiteltu kolmiluokkaiseksi)

Summamuuttujaan on laskettu kaikki
päättäjän kotikunnassa käyttöön otetut
tutkimuksen kohteena olevat NPM-
uudistukset (ks. tutkimuksen
vastemuuttujat).

Selite
a ei-standardisoitu testisuure
b muuttuja vain vuoden 1995 aineistossa

Liite 2. Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. NPM-hallintoideologiaa koskevia asenteita kuvaavien muuttujien ryhmäkeskiarvot
ja muut tunnusluvut sekä luokkien välisten erojen tilastolliset merkitsevyystestit ja muuttujien
selitysasteet vuosien 1995–2003 aineistosta laskettuna (jatkuva asteikko 1–5; 1 = ei lainkaan
tärkeä; 5 = erittäin tärkeä).

Tulosjohtaminen ja
kustannustehokkuus

Markkinaehtoisuus ja
valinnanvapaus Laatu ja osallistuminen

keski-
arvo

keski-
hajonta (n) keski-

arvo
keski-

hajonta (n) keski-
arvo

keski-
hajonta (n)

Poliittinen ideologia
vasemmisto 2,88 0,74 (1558) 2,77 0,75 (1594) 3,60 0,59 (1582)

keskusta 3,14 0,69 (2240) 3,18 0,66 (2308) 3,53 0,60 (2276)

oikeisto 3,37 0,71 (2345) 3,46 0,71 (2386) 3,44 0,62 (2362)

ANOVA (F; df1 / df2; p) 222,18 2 / 6140 <0,0001 467,92 2 / 6285 <0,0001 33,84 2 / 6217 <0,0001
eta2 0,07 0,13 0,01

K–W ( 2; df; p) 410,43 2 <0,0001 798,15 2 <0,0001 67,61 2 <0,0001

Puolueideologia
VAS  2,62 0,74 (403) 2,53 0,73 (424) 3,61 0,67 (415)
SDP  2,97 0,71 (1436) 2,84 0,72 (1467) 3,54 0,58 (1458)
PS  2,88 0,65 (24) 3,30 0,66 (22) 3,52 0,52 (24)
KESK  3,20 0,66 (1440) 3,33 0,64 (1478) 3,47 0,58 (1468)
RKP  3,25 0,74 (498) 3,34 0,74 (507) 3,51 0,64 (497)
KD  3,19 0,61 (145) 3,40 0,53 (151) 3,63 0,53 (151)
KOK  3,56 0,70 (975) 3,66 0,66 (994) 3,44 0,61 (979)
VIHR  3,03 0,69 (180) 3,33 0,66 (188) 4,00 0,57 (183)
muu tai sit.  3,21 0,74 (865) 3,18 0,70 (878) 3,43 0,64 (873)
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ANOVA (F; df1 / df2; p) 86,85 8 / 5957 <0,0001 166,24 8 / 6100 <0,0001 21,62 8 / 6039 <0,0001
eta2 0,10 0,18 0,03

K–W ( 2; df; p) 622,50 8 <0,0001 1086,1 8 <0,0001 181,20 8 <0,0001
Ammattiasema
johtava tai toimihenkilö 3,24 0,72 (3261) 3,22 0,74 (3316) 3,51 0,61 (3303)
työntekijä 2,87 0,68 (919) 2,92 0,74 (943) 3,55 0,56 (926)
yrittäjä 3,33 0,73 (565) 3,44 0,71 (579) 3,45 0,64 (575)
maatalousyrittäjä 3,19 0,68 (552) 3,28 0,65 (573) 3,41 0,55 (559)
muu 3,07 0,77 (1101) 3,12 0,77 (1141) 3,54 0,65 (1122)
ANOVA (F; df1 / df2; p)  59,64 4 / 6393 <0,0001 55,48 4 / 6547 <0,0001 7,02 4 / 6480 <0,0001

eta2 0,04 0,03 0,00
K–W ( 2; df; p) 246,64 4 <0,0001 214,81 4 <0,0001 31,64 4 <0,0001
Koulutustaso
perusaste 2,98 0,73 (720) 2,97 0,73 (749) 3,43 0,62 (744)
toinen aste 3,03 0,72 (1198) 3,00 0,75 (1228) 3,48 0,58 (1207)
opistoaste 3,14 0,71 (2048) 3,24 0,73 (2093) 3,52 0,60 (2081)
korkeakoulututkinto 3,31 0,74 (2302) 3,31 0,74 (2346) 3,53 0,62 (2317)
muu 3,06 0,78 (190) 3,11 0,81 (195) 3,52 0,67 (195)
ANOVA (F; df1 / df2; p)  48,27 4 / 6453 <0,0001 55,43 4 / 6606 <0,0001 4,36 4 / 6539 0,0016

eta2 0,03 0,03 0,00
K–W ( 2; df; p) 207,19 4 <0,0001 211,81 4 <0,0001 21,74 4 0,0002
Jäsen elinkeino-
elämän järjestössä
ei 3,12 0,73 (5352) 3,14 0,74 (5483) 3,52 0,61 (5425)
kyllä 3,45 0,73 (843) 3,48 0,73 (852) 3,48 0,60 (847)
ANOVA (F; df1 / df2; p)  155,56 1 / 6193 <0,0001 158,91 1 / 6333 <0,0001 2,38 1 / 6270 0,1233

eta2 0,02 0,02 0,00
K–W ( 2; df; p) 156,52 1 <0,0001 155,20 1 <0,0001 4,38 1 0,0364
Jäsen ammatti-
järjestössä
ei 3,24 0,73 (2964) 3,29 0,72 (3036) 3,47 0,62 (2999)
kyllä 3,09 0,74 (3187) 3,08 0,76 (3255) 3,55 0,60 (3227)
ANOVA (F; df1 / df2; p)  64,40 1 / 6149 <0,0001 123,83 1 / 6289 <0,0001 33,41 1 / 6224 <0,0001

eta2 0,01 0,02 0,01
K–W ( 2; df; p) 66,08 1 <0,0001 126,54 1 <0,0001 32,01 1 <0,0001
Työnantajasektori
kunta 3,16 0,72 (2569) 3,11 0,73 (2630) 3,49 0,61 (2616)
valtio 3,20 0,68 (541) 3,20 0,72 (551) 3,62 0,59 (547)
järjestö 3,11 0,76 (216) 3,30 0,87 (217) 3,67 0,62 (210)
yritys 3,22 0,74 (1986) 3,30 0,73 (2027) 3,47 0,58 (2002)
työelämän ulkopuolella 3,06 0,78 (1058) 3,12 0,78 (1092) 3,54 0,65 (1078)
ANOVA (F; df1 / df2; p)  8,22 4 / 6365 <0,0001 22,97 4 / 6512 <0,0001 11,18 4 / 6448 <0,0001

eta2 0,01 0,01 0,01
K–W ( 2; df; p) 26,99 4 <0,0001 88,50 4 <0,0001 47,26 4 <0,0001
Ikä
0–39 3,10 0,74 (924) 3,23 0,74 (947) 3,57 0,58 (928)
40–59 3,17 0,73 (4536) 3,17 0,75 (4623) 3,51 0,61 (4582)
60– 3,16 0,76 (937) 3,17 0,77 (973) 3,45 0,64 (965)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 4,02 2 / 6394 0,0180 2,64 2 / 6540 0,0717 8,67 2 / 6472 0,0002
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eta2 0,00 0,00 0,00
K–W ( 2; df; p) 9,10 2 0,0106 3,76 2 0,15 15,62 2 <0,0001
Sukupuoli
 mies  3,22 0,74 (4046) 3,18 0,75 (4105) 3,43 0,60 (4060)
 nainen  3,07 0,72 (2440) 3,19 0,75 (2536) 3,64 0,61 (2515)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 62,33 1 / 6484 <0,0001 0,14 1 / 6639 0,7086 189,64 1 / 6573 <0,0001

eta2 0,01 0,00 0,03
K–W ( 2; df; p) 78,33 1 <0,0001 0,10 1 0,7538 184,55 1 <0,0001
Kieli
suomi 3,15 0,74 (5761) 3,18 0,75 (5902) 3,51 0,61 (5849)
ruotsi 3,22 0,75 (660) 3,25 0,77 (673) 3,49 0,64 (658)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 5,52 1 / 6419 0,0189 6,01 1 / 6573 0,0142 0,61 1 / 6505 0,4343

eta2 0,00 0,00 0,00
K–W ( 2; df; p) 7,09 1 0,0078 5,94 1 0,0148 0,31 1 0,5768
Asema kunnassa
valtuusto 3,04 0,76 2316 3,14 0,76 2391 3,53 0,60 2351
hallitus 3,31 0,69 845 3,29 0,74 856 3,54 0,60 851
lautakunta 3,14 0,73 2080 3,19 0,79 2136 3,52 0,62 2116
johtava viranhaltija 3,32 0,70 1251 3,17 0,68 1265 3,41 0,61 1261
ANOVA (F; df1 / df2; p) 53,18 3 / 6488 <0,0001 8,16 3 / 6644 <0,0001 12,75 3 / 6575 <0,0001

eta2 0,02 0,00 0,01

K–W ( 2; df; p) 157,98 3 <0,0001 23,95 3 <0,0001 35,95 3 <0,0001

Toimintasektori
yleishallinto 3,34 0,70 (1632) 3,23 0,73 (1674) 3,49 0,60 (1651)
sosiaalitoimi 3,10 0,65 (397) 3,23 0,71 (412) 3,61 0,58 (412)
terveystoimi 3,10 0,73 (141) 3,19 0,80 (138) 3,51 0,61 (139)
sivistys- ja kulttuurit. 2,95 0,74 (1361) 3,07 0,74 (1398) 3,51 0,60 (1386)
tekninen toimi 3,14 0,74 (1106) 3,13 0,76 (1128) 3,42 0,61 (1114)
useita 3,16 0,75 (955) 3,22 0,78 (974) 3,59 0,61 (967)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 42,81 5 / 5586 <0,0001 9,68 5 / 5718 <0,0001 11,00 5 / 5663 <0,0001

eta2 0,04 0,01 0,01

K–W ( 2; df; p) 206,31 5 <0,0001 46,86 5 <0,0001 55,57 5 <0,0001

Kokee omat
vaikuttamis-
mahdollisuutensa

huonoiksi 2,98 0,75 (1167) 3,07 0,76 (1195) 3,48 0,62 (1183)

ei hyviksi eikä
huonoiksi  3,11 0,69 (2534) 3,15 0,72 (2602) 3,50 0,59 (2556)

hyviksi  3,29 0,76 (2594) 3,27 0,77 (2649) 3,53 0,62 (2639)

ANOVA (F; df1 / df2; p)  83,41 2 / 6292 <0,0001 31,75 2 / 6443 <0,0001 2,94 2 / 6375 0,0528

eta2 0,03 0,01 0,00

K–W ( 2; df; p) 173,42 2 <0,0001 65,85 2 <0,0001 65,85 2 <0,0001

Kokee olevansa kunta-
organisaation edustajaa

vähän tai ei lainkaan tai
jonkin verran 3,08 0,74 (1329) 3,06 0,75 (1369) 3,47 0,60 (1357)



161

vahvasti 3,26 0,72 (766) 3,19 0,75 (795) 3,61 0,60 (787)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 27,70 1 / 2093 <0,0001 13,67 1 / 2162 0,0002 26,88 1 / 2142 <0,0001

eta2 0,01 0,01 0,01
K–W ( 2; df; p) 27,11 1 <0,0001 13,61 1 0,0002 24,72 1 <0,0001

Kokee olevansa
intressiryhmien
edustajaa

vähän tai ei lainkaan tai
jonkin verran 3,17 0,74 (1461) 3,11 0,74 (1503) 3,47 0,60 (1487)

vahvasti 3.10 0,73 (634) 3,11 0,77 (661) 3,64 0,60 (657)

ANOVA (F; df1 / df2; p) 3,04 1 / 2093 0,0816 0,06 1 / 2162 0,8078 38,60 1 / 2142 <0,0001
eta2 0,00 0,00 0,01

K–W ( 2; df; p)  3,31 1 0,07 0,13 1 0,7152 38,88 1 <0,0001

Kokee olevansa
kuntalaisten edustajaa

vähän tai ei lainkaan tai
jonkin verran 3,22 0,73 (574) 3,08 0,74 (585) 3,20 0,60 (580)

vahvasti 3,12 0,74 (1521) 3,12 0,75 (1579) 3,65 0,55 (1564)

ANOVA (F; df1 / df2; p) 8,70 1 / 2093 0,0032 1,59 1 / 2162 0,2075 268,52 1 / 2142 <0,0001
eta2 0,00 0,00 0,11

K–W ( 2; df; p)  9,68 1 0,0019 1,85 1 0,1738 227,19 1 <0,0001

Kokee tehokkuuden ja
tuottavuuden
tärkeäksia

vähän tai ei lainkaan 3,19 0,82 (85) 3,16 0,80 (86) 3,47 0,69 (83)
jonkin verran 3,23 0,77 (278) 3,21 0,73 (284) 3,57 0,60 (284)
vahvasti 3,13 0,73 (1713) 3,09 0,75 (1772) 3,52 0,60 (1754)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 2,51 2 / 2073 0,0813 3,41 2 / 2139 0,0332 1,18 2 / 2188 0,3071

eta2 0,00 0,00 0,00

K–W ( 2; df; p) 6,10 2 0,0474 8,84 2 0,0121 1,42 2 0,4919
Palvelutyytyväisyys
tyytymätön 3,06 0,83 (315) 3,16 0,85 (327) 3,54 0,67 (327)
ei tyytyv. eikä tyytym. 3,13 0,73 (4530) 3,18 0,74 (4638) 3,50 0,61 (4587)
tyytyväinen 3,26 0,74 (1647) 3,18 0,77 (1683) 3,52 0,62 (1665)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 19,66 2 / 6489 <0,0001 0,18 2 / 6645 0,8342 1,05 2 / 6576 0,3486

eta2 0,01 0,00 0,00

K–W ( 2; df; p) 38,83 2 <0,0001 0,27 2 0,8722 3,95 2 0,1388

Panostaisi palveluihin
vähemmän 3,23 0,79 (261) 3,29 0,76 (275) 3,47 0,63 (266)
nykyisen määrän 3,20 0,73 (3692) 3,21 0,73 (3775) 3,43 0,60 (3737)
enemmän 3,09 0,74 (2539) 3,14 0,77 (2598) 3,62 0,60 (2576)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 18,34 2 / 6489 <0,0001 9,14 2 / 6645 <0,0001 78,43 2 / 6576 <0,0001

eta2 0,01 0,00 0,02

K–W ( 2; df; p) 32,45 2 <0,0001 14,24 2 0,0008 165,78 2 <0,0001

Asukasluku
(as.)
0–5499 (as.) 3,03 0,68 (1584) 3,12 0,67 (1623) 3,41 0,61 (1612)
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5500–19999 (as.) 3,13 0,73 (2678) 3,16 0,73 (2748) 3,49 0,59 (2713)
20000– (as.) 3,29 0,77 (2230) 3,26 0,82 (2277) 3,59 0,63 (2254)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 65,31 2 / 6489 <0,0001 20,51 2 / 6645 <0,0001 45,29 2 / 6576 <0,0001

eta2 0,02 0,01 0,01

K–W ( 2; df; p) 145,05 2 <0,0001 50,37 2 <0,0001 101,61 2 <0,0001

Pinta-alaa (km2)
0–999 3,15 0,74 (1788) 3,10 0,76 (1848) 3,52 0,62 (1825)
1000– 3,15 0,72 (307) 3,16 0,71 (316) 3,54 0,52 (319)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 0,00 1 / 2093 0,9687 1,59 1 / 2162 0,2076 0,14 1 / 2142 0,7120

eta2 0,00 0,00 0,00

K–W ( 2; df; p) 0,00 1 0,9954 1,95 1 0,1622 0,02 1 0,8897

Väestöntiheysa

(as./km2)

0–9 3,10 0,70 (613) 3,11 0,70 (633) 3,46 0,57 (629)
10–249 3,15 0,73 (916) 3,11 0,73 (957) 3,50 0,60 (939)
250–1000 3,20 0,78 (566) 3,10 0,84 (574) 3,63 0,63 (576)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 2,88 2 / 2092 0,0563 0,03 2 / 2161 0,9683 12,34 2 / 2141 <0,0001

eta2 0,00 0,00 0,01

K–W ( 2; df; p) 6,30 2 0,0428 0,06 2 0,9711 30,59 2 <0,0001

Vuosikatea

(€/as.)

0,00–1,99 3,26 0,78 (89) 3,21 0,70 (95) 3,54 0,58 (93)
2,00–3,99 3,15 0,74 (1391) 3,10 0,76 (1433) 3,54 0,61 (1426)
4,00–6,00 3,14 0,73 (565) 3,11 0,74 (585) 3,49 0,59 (576)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 1,06 2 / 2042 0,3457 0,89 2 / 2110 0,4097 1,67 2 / 2092 0,1885

eta2 0,00 0,00 0,00

K–W ( 2; df; p) 1,21 2 0,55 1,40 2 0,4963 2,89 2 0,2362

Väestönmuutosa (%)
–4,00...–1,01 3,10 0,68 (349) 3,04 0,71 (361) 3,47 0,57 (362)
–1,00...0,99 3,12 0,73 (1371) 3,11 0,74 (1426) 3,53 0,60 (1404)
1,00...3,99 3,28 0,81 (375) 3,17 0,83 (377) 3,56 0,62 (378)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 7,52 2 / 2092 0,0006 2,72 2 / 2161 0,0662 2,25 2 / 2141 0,1057

eta2 0,01 0,00 0,00

K–W ( 2; df; p) 14,95 2 0,0006 6,59 2 0,0370 5,71 2 0,0576

Aiemmin käyttöön
otettuja NPM-
uudistuksiaa

0–4 3,04 0,66 (275) 3,15 0,69 (286) 3,42 0,61 (283)
5–9 3,14 0,76 (1360) 3,10 0,77 (1400) 3,52 0,59 (1385)
10–13 3,23 0,71 (460) 3,12 0,71 (478) 3,61 0,61 (476)
ANOVA (F; df1 / df2; p) 5,94 2 / 2092 0,0027 0,61 2 / 2161 0,5411 9,02 2 / 2141 0,0001

eta2 0,01 0,00 0,01

K–W ( 2; df; p) 15,75 2 0,0004 0,79 2 0,6737 20,47 2 <0,0001

Selite
ANOVA = yksisuuntainen varianssianalyysi (SS3-neliösumma); K–W = ei-parametrinen Kruskal–Wallis-testi
a vain vuoden 1995 aineisto
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Liitetaulukko 2. NPM-hallintoideologiaa koskevia asenteita kuvaavien muuttujien ryhmäkeskiarvot
taulukoituna puolueittain poliittisen ideologian mukaan vuosien 1995–2003 aineistosta laskettuna
(jatkuva asteikko 1–5; 1 = ei lainkaan tärkeä; 5 = erittäin tärkeä).

Tulosjohtaminen ja
kustannustehokkuus

Markkinaehtoisuus ja
valinnanvapaus Laatu ja osallistuminen

keski-
arvo

keski-
hajonta (n) keski-

arvo
keski-

hajonta (n) keski-
arvo

keski-
hajonta (n)

VAS

vasemmisto 2,60 0,73 (303) 2,47 0,72 (313) 3,66 0,59 (307)
keskusta 2,81 0,66 (66) 2,86 0,70 (73) 3,51 0,74 (68)

oikeisto 2,56 0,82 (13) 2,48 0,81 (13) 3,12 0,99 (13)

SDP

vasemmisto 2,93 0,71 (922) 2,78 0,73 (938) 3,57 0,58 (938)

keskusta 3,03 0,68 (428) 2,94 0,68 (439) 3,50 0,59 (433)

oikeisto 3,22 0,70 (48) 3,19 0,77 (50) 3,42 0,68 (50)

PS

vasemmisto 3,25 - (1) 3,00 - (1) 4,60 - (1)

keskusta 2,73 0,74 (11) 3,06 0,62 (9) 3,40 0,42 (11)

oikeisto 2,95 0,63 (10) 3,40 0,68 (10) 3,40 0,48 (10)

KESK

vasemmisto 2,99 0,76 (29) 3,27 0,60 (29) 3,48 0,49 (29)

keskusta 3,18 0,66 (725) 3,30 0,62 (743) 3,49 0,56 (737)

oikeisto 3,21 0,64 (610) 3,34 0,67 (628) 3,41 0,59 (622)

RKP

vasemmisto 2,66 0,84 (16) 2,81 0,95 (17) 3,73 0,67 (16)

keskusta 3,18 0,73 (169) 3,21 0,71 (173) 3,58 0,60 (174)

oikeisto 3,34 0,71 (283) 3,45 0,73 (288) 3,49 0,65 (278)

KD

vasemmisto 2,56 0,53 (8) 2,84 0,42 (8) 3,53 0,60 (8)

keskusta 3,22 0,59 (89) 3,41 0,47 (93) 3,63 0,54 (92)

oikeisto 3,26 0,58 (43) 3,52 0,60 (45) 3,67 0,51 (46)

KOK

vasemmisto 3,25 0,52 (6) 3,14 0,48 (7) 3,40 0,67 (7)

keskusta 3,52 0,70 (70) 3,54 0,67 (71) 3,43 0,61 (69)

oikeisto 3,57 0,70 (872) 3,68 0,65 (888) 3,44 0,60 (875)

VIHR

vasemmisto 2,91 0,74 (47) 3,18 0,72 (48) 4,02 0,48 (46)

keskusta 3,06 0,70 (94) 3,31 0,59 (102) 4,07 0,51 (98)

oikeisto 3,02 0,64 (25) 3,57 0,72 (25) 3,72 0,90 (25)

muu tai sit.

vasemmisto 3,05 0,76 (156) 3,00 0,73 (159) 3,51 0,61 (158)

keskusta 3,21 0,71 (363) 3,19 0,64 (374) 3,47 0,62 (367)

oikeisto 3,29 0,74 (273) 3,29 0,74 (270) 3,39 0,65 (274)

Liitetaulukko 3. Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden kannatusta selittävä vuoden 1995
aineistolle sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat kaikki tutkimuksen
selittävät muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p
(Wald) OR OR

95 % lv

Polittinen ideologia: keskusta 0,53 0,18 8,43 0,0037 1,70 1,19 2,44
Poliittinen ideologia: oikeisto 0,51 0,21 5,81 0,0160 1,67 1,10 2,53
Puolue: SDP 0,50 0,32 2,42 0,1195 1,65 0,88 3,09
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Puolue: KESK 1,27 0,36 12,34 0,0004 3,56 1,75 7,24
Puolue: RKP 0,77 0,59 1,71 0,1909 2,17 0,68 6,89
Puolue: KD / SKL 0,91 0,49 3,45 0,0634 2,49 0,95 6,53
Puolue: KOK 1,77 0,39 20,63 <0,0001 5,85 2,73 12,53
Puolue: VIHR 0,51 0,49 1,09 0,2965 1,67 0,64 4,36
Puolue: muu tai sit. 0,99 0,36 7,69 0,0056 2,70 1,34 5,46
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö 0,45 0,23 3,75 0,0527 1,56 1,00 2,45
Ammattiasema: yrittäjä 0,50 0,30 2,72 0,0994 1,64 0,91 2,96
Ammattiasema: maatalousyrittäjä -0,38 0,30 1,67 0,1958 0,68 0,38 1,22
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella 0,04 0,46 0,01 0,9333 1,04 0,42 2,57
Koulutustaso: toinen aste 0,64 0,24 7,06 0,0079 1,90 1,18 3,05
Koulutustaso: opistoaste 0,59 0,24 5,94 0,0148 1,81 1,12 2,92
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 0,91 0,26 12,32 0,0004 2,49 1,50 4,15
Koulutustaso: muu 1,00 0,37 7,52 0,0061 2,72 1,33 5,56
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä 0,34 0,17 3,88 0,0489 1,41 1,00 1,98
Jäsen ammattijärjestössä kyllä -0,07 0,12 0,32 0,5688 0,93 0,73 1,19
Työnantajasektori: kunta -0,58 0,21 7,27 0,0070 0,56 0,37 0,85
Työnantajasektori: valtio -0,58 0,25 5,37 0,0204 0,56 0,34 0,91
Työnantajasektori: järjestö -0,28 0,36 0,58 0,4444 0,76 0,37 1,55
Työnantajasektori: työelämän ulkopuolella -0,25 0,44 0,32 0,5698 0,78 0,33 1,84
Ikä: 40–59 0,04 0,17 0,07 0,7966 1,04 0,75 1,45
Ikä: 60– -0,41 0,27 2,24 0,1343 0,66 0,39 1,14
Sukupuoli: nainen -0,25 0,14 3,32 0,0685 0,78 0,60 1,02
Kieli: ruotsi 0,06 0,44 0,02 0,8880 1,07 0,45 2,54
Asema kunnassa: hallitus 0,28 0,19 2,23 0,1352 1,33 0,92 1,92
Asema kunnassa: lautakunta -0,53 0,26 4,23 0,0397 0,59 0,36 0,98
Asema kunnassa: johtava viranhaltija 0,16 0,26 0,36 0,5478 1,17 0,70 1,94
Toimintasektori: sosiaalitoimi -0,74 0,35 4,57 0,0325 0,48 0,24 0,94
Toimintasektori: terveystoimi -0,95 0,61 2,41 0,1206 0,39 0,12 1,28
Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi -0,22 0,25 0,80 0,3715 0,80 0,49 1,31
Toimintasektori: tekninen toimi 0,13 0,26 0,26 0,6116 1,14 0,69 1,89
Toimintasektori: useita 0,04 0,17 0,06 0,8012 1,04 0,75 1,45
Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei hyvät eikä
huonot 0,22 0,16 1,76 0,1847 1,24 0,90 1,71

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 0,32 0,17 3,59 0,0580 1,38 0,99 1,92
Kuntaorganisaation edustaja: vahvasti 0,55 0,13 17,03 <0,0001 1,73 1,34 2,25
Intressiryhmien edustaja: vahvasti 0,10 0,15 0,43 0,5144 1,10 0,82 1,49
Kuntalaisten edustaja: vahvasti -0,03 0,14 0,03 0,8556 0,97 0,74 1,29
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
jonkin verran 0,18 0,32 0,31 0,5774 1,20 0,64 2,24

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
vahvasti 0,00 0,29 0,00 0,9980 1,00 0,57 1,77

Tyytyväisyys palveluihin: ei tyytyväinen eikä
tyytymätön -0,48 0,40 1,44 0,2300 0,62 0,29 1,35

Tyytyväisyys palveluihin; tyytyväinen 0,11 0,39 0,08 0,7714 1,12 0,52 2,40
Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
nykyisen määrän 0,23 0,31 0,54 0,4612 1,26 0,68 2,32

Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
enemmän 0,27 0,32 0,72 0,3956 1,31 0,70 2,46

Asukasluku: 5500–19999 (as.) -0,03 0,22 0,02 0,9005 0,97 0,63 1,50
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Asukasluku: 20000– (as.) 1,01 0,27 14,39 0,0001 2,74 1,63 4,60
Pinta-ala:  1000– (km2) 0,38 0,25 2,35 0,1253 1,47 0,90 2,40
Väestöntiheys: 10–249 (as./km2) 0,11 0,20 0,32 0,5695 1,12 0,76 1,66
Väestöntiheys: 250–1000 (as./km2) -0,11 0,29 0,15 0,6969 0,89 0,51 1,57
Vuosikate: 2,00–3,99 (€/as.) 0,02 0,30 0,01 0,9407 1,02 0,57 1,84
Vuosikate: 4,00–6,00 (€/as.) 0,22 0,32 0,45 0,5012 1,24 0,66 2,34
Väestönmuutos: –1,00...0,99 (%) 0,30 0,20 2,29 0,1306 1,35 0,92 1,98
Väestönmuutos: 1,00...3,99 (%) 0,42 0,23 3,39 0,0655 1,52 0,97 2,37
Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset: 5–9 0,13 0,20 0,46 0,4990 1,14 0,78 1,68
Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset: 10–
13 0,21 0,23 0,85 0,3577 1,24 0,79 1,94

(Vakiotermi) -3,67 0,81 20,63 <0,0001
MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU

Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat sisältävä malli
–2 Log L: 1846,02 (2248,23); Likelihood ratio test ( 2 = 402,20, df =57):  p <0,0001; Score test ( 2 = 359,24, df = 57)
p < 0,0001; Wald test ( 2 = 287,01, df = 57)  p <0,0001; McFadden R2: 0,2146; Nagelkerke R2: 0,2897; oikein
ennustettuja tapauksia:77,4 %; havaintojen lkm: 1665.

OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)
Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit 0,2187

Ideologinen taso 0,1088
Poliittinen ideologia 0,0602
Puolueideologia 0,1017

Yhteiskunnallinen taso 0,1597
Ammattiasema ja koulutus 0,0748

Ammattiasema 0,0615
Koulutus 0,0482

Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,0341
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä 0,0304
Jäsen ammattijärjestössä 0,0063

Työnantajasektori 0,0109
Ikä, sukupuoli ja kieli 0,0129
Ikä 0,0027
Sukupuoli 0,0089
Kieli 0,0001

Kuntien sisäinen taso 0,0703
Asema kunnassa 0,0389
Toimintasektori kunnassa 0,0304
Koettu vaikutusvalta 0,0285

Muut tekijät 0,0867
Edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0267

Edustusroolikäsitykset 0,0230
Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0031

Kunnan palvelutasoa koskevat arviot, kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet ja kunnan aiempi
kehittämispolitiikka 0,0608

Kunnan palvelutasoa koskevat arviot 0,0206
 Kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet 0,0361
Kunnan aiempi kehittämispolitiikka 0,0099
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Selite
Vertailuluokat: Poliittinen ideologia: vasemmisto; Puolueideologia: VAS; Ammattiasema: työntekijä; Koulutustaso:
perusaste; Työnantaja: yritys; Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei; Jäsen ammattijärjestössä: ei; Ikä: 0–39;
Sukupuoli: mies; Kieli: suomi; Asema kunnassa: valtuusto; Toimintasektori: yleishallinto; Koetut
vaikuttamismahdollisuudet: huonot; Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran;
Intressiryhmien edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin
verran; Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi: vähän tai ei lainkaan; Tyytyväisyys palveluihin: tyytymätön;
Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi vähemmän; Asukasluku: 0–5499 (as.); Pinta-ala: 0–999 (km2);
Väestöntiheys: 0–9 (as./km2); Vuosikate: 0,00–1,99 (€/as.); Väestönmuutos: –4,00...–1,01 (%); Aiemmin käyttöön otetut
NPM-uudistukset: 0–4.

Liitetaulukko 4. Markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatusta selittävä vuoden 1995
aineistolle sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat kaikki tutkimuksen
selittävät muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p (Wald) OR OR
95 % lv

Poliittinen ideologia: keskusta 0,68 0,19 12,73 0,0004 1,98 1,36 2,87
Poliittinen ideologia: oikeisto 0,98 0,22 20,63 <0,0001 2,68 1,75 4,09
Puolue: SDP 1,02 0,40 6,54 0,0106 2,78 1,27 6,10
Puolue: KESK 1,82 0,43 17,95 <,0001 6,18 2,66 14,34
Puolue: RKP 1,95 0,64 9,33 0,0023 7,00 2,01 24,38
Puolue: KD 1,74 0,54 10,49 0,0012 5,69 1,99 16,30
Puolue: KOK 2,40 0,45 28,27 <0,0001 11,07 4,56 26,87
Puolue: VIHR 1,49 0,53 7,90 0,0050 4,42 1,57 12,48
Puolue: muu tai sit. 1,41 0,43 10,67 0,0011 4,09 1,76 9,50
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö 0,14 0,22 0,37 0,5437 1,15 0,74 1,78
Ammattiasema: yrittäjä 0,06 0,30 0,05 0,8300 1,07 0,60 1,90
Ammattiasema: maatalousyrittäjä -0,40 0,29 1,91 0,1668 0,67 0,38 1,18
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella 0,35 0,45 0,59 0,4414 1,42 0,58 3,43
Koulutustaso: toinen aste 0,49 0,24 4,07 0,0437 1,63 1,01 2,61
Koulutustaso: opistoaste 0,65 0,24 7,19 0,0073 1,91 1,19 3,05
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 0,95 0,26 13,49 0,0002 2,59 1,56 4,29
Koulutustaso: muu 0,43 0,37 1,36 0,2439 1,54 0,75 3,18
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä 0,41 0,17 5,75 0,0165 1,51 1,08 2,12
Jäsen ammattijärjestössä: kyllä -0,30 0,12 6,15 0,0131 0,74 0,58 0,94
Työnantajasektori: kunta -0,72 0,21 11,21 0,0008 0,49 0,32 0,74
Työnantajasektori: valtio -0,50 0,25 3,97 0,0462 0,61 0,37 0,99
Työnantajasektori: järjestö 0,40 0,37 1,17 0,2799 1,49 0,72 3,05
Työnantajasektori: työelämän ulkopuolella -0,68 0,43 2,53 0,1118 0,51 0,22 1,17
Ikä: 40–59 0,12 0,16 0,55 0,4571 1,13 0,82 1,56
Ikä: 60– -0,57 0,28 4,21 0,0401 0,57 0,33 0,98
Sukupuoli: nainen -0,29 0,14 4,68 0,0306 0,75 0,57 0,97
Kieli: ruotsi -0,70 0,46 2,33 0,1267 0,50 0,20 1,22
Asema kunnassa: hallitus 0,05 0,19 0,06 0,7996 1,05 0,72 1,53
Asema kunnassa: lautakunta -0,20 0,25 0,61 0,4337 0,82 0,50 1,34
Asema kunnassa: johtava viranhaltija 0,04 0,26 0,03 0,8616 1,05 0,63 1,73
Toimintasektori: sosiaalitoimi 0,31 0,32 0,95 0,3308 1,36 0,73 2,54
Toimintasektori: terveystoimi -1,12 0,65 2,98 0,0841 0,33 0,09 1,16
Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi -0,16 0,25 0,41 0,5222 0,85 0,52 1,39
Toimintasektori: tekninen toimi -0,24 0,26 0,86 0,3551 0,79 0,47 1,31
Toimintasektori: useita 0,34 0,17 4,01 0,0451 1,41 1,01 1,97
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Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei hyvät
eikä huonot 0,17 0,16 1,09 0,2960 1,19 0,86 1,63

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 0,15 0,17 0,76 0,3832 1,16 0,83 1,62
Kuntaorganisaation edustaja: vahvasti 0,28 0,13 4,54 0,0331 1,33 1,02 1,72
Intressiryhmien edustaja: vahvasti 0,27 0,15 3,14 0,0764 1,31 0,97 1,75
Kuntalaisten edustaja: vahvasti 0,35 0,15 5,71 0,0169 1,42 1,07 1,89
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
jonkin verran -0,24 0,32 0,57 0,4519 0,79 0,42 1,48

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
vahvasti -0,60 0,30 4,07 0,0436 0,55 0,31 0,98

Tyytyväisyys palveluihin: ei tyytyväinen eikä
tyytymätön 0,16 0,42 0,14 0,7059 1,17 0,51 2,68

Tyytyväisyys palveluihin: tyytyväinen 0,37 0,42 0,78 0,3786 1,44 0,64 3,26
Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
nykyisen määrän 0,14 0,31 0,20 0,6541 1,15 0,63 2,10

Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
enemmän 0,18 0,32 0,33 0,5634 1,20 0,65 2,24

Asukasluku: 5500–19999 (as.) -0,26 0,22 1,48 0,2231 0,77 0,50 1,18
Asukasluku: 20000– (as.) 0,60 0,26 5,11 0,0238 1,81 1,08 3,04
Pinta-ala: 1000– (km2) 0,62 0,25 6,18 0,0129 1,86 1,14 3,02
Väestöntiheys: 10–249 (as./km2) 0,33 0,20 2,77 0,0961 1,39 0,94 2,04
Väestöntiheys: 250–1000 (as./km2) -0,05 0,29 0,04 0,8480 0,95 0,54 1,66
Vuosikate: 2,00–3,99 (€/as.) -0,37 0,29 1,55 0,2127 0,69 0,39 1,23
Vuosikate: 4,00–6,00 (€/as.) -0,07 0,32 0,05 0,8244 0,93 0,50 1,73
Väestönmuutos: –1,00… 0,99 (%) 0,34 0,20 2,94 0,0864 1,40 0,95 2,06
Väestönmuutos: 1,00… 3,99 (%) 0,37 0,23 2,51 0,1132 1,44 0,92 2,27
Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset:
5–9 0,06 0,19 0,09 0,7637 1,06 0,73 1,54

Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset:
10–13 -0,12 0,23 0,26 0,6087 0,89 0,57 1,39

(Vakiotermi) -3,61 0,84 18,51 <0,0001
MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU
Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat sisältävä malli
–2 Log L: 1849,48 (2264,39); Likelihood ratio test ( 2 =  414,91; df = 57):  p < 0,0001; Score test ( 2 = 370,69; df =
57): p< 0,0001; Wald test ( 2=287,20; df = 57): p < 0,0001; McFadden R2: 0,2156; Nagelkerke R2: 0,2936; oikein
ennustettuja tapauksia: 77,4 %; havaintojen lkm: 1709.
OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)
Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit 0,2561

Ideologinen taso 0,1817
Poliittinen ideologia 0,1270
Puolueideologia 0,1698

Yhteiskunnallinen taso 0,1446
Ammattiasema ja koulutus 0,0624

Ammattiasema 0,0560
Koulutus 0,0289

Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,0511
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä 0,0385
Jäsen ammattijärjestössä 0,0169

Työnantaja 0,0237
Ikä, sukupuoli ja kieli 0,0061
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Ikä 0,0046
Sukupuoli 0,0013
Kieli 0,0001

Kuntien sisäinen taso 0,0302
Asema kunnassa 0,0081
Toimintasektori kunnassa 0,0189
Koettu vaikutusvalta 0,0112

Muut tekijät 0,0370
Edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0141

Edustusroolikäsitykset 0,0063
Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0058

Kunnan palvelutasoa koskevat arviot, kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet ja kunnan aiempi
kehittämispolitiikka 0,0238

Kunnan palvelutasoa koskevat arviot 0,0051
Kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet 0,0165
Kunnan aiempi kehittämispolitiikka 0,0005

Selite
Vertailuluokat: Poliittinen ideologia: vasemmisto; Puolueideologia: VAS; Ammattiasema: työntekijä; Koulutustaso:
perusaste; Työnantaja: yritys; Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei; Jäsen ammattijärjestössä: ei; Ikä: 0–39;
Sukupuoli: mies; Kieli: suomi; Asema kunnassa: valtuusto; Toimintasektori: yleishallinto; Koetut
vaikuttamismahdollisuudet: huonot; Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran;
Intressiryhmien edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin
verran; Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi: vähän tai ei lainkaan; Tyytyväisyys palveluihin: tyytymätön;
Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi vähemmän; Asukasluku: 0–5499 (as.); Pinta-ala: 0–999 (km2);
Väestöntiheys: 0–9 (as./km2); Vuosikate: 0,00–1,99 (€/as.); Väestönmuutos: –4,00...–1,01 (%); Aiemmin käyttöön otetut
NPM-uudistukset: 0–4.

Liitetaulukko 5. Laadun ja osallistumisen kannatusta selittävä vuoden 1995 aineistolle sovitettu
binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat kaikki tutkimuksen selittävät muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p (Wald) OR OR
95 % lv

Poliittinen ideologia: keskusta 0,56 0,19 8,85 0,0029 1,75 1,21 2,52
Poliittinen ideologia: oikeisto 0,18 0,21 0,70 0,4017 1,20 0,79 1,82
Puolue: SDP -0,53 0,27 3,70 0,0545 0,59 0,34 1,01
Puolue: KESK -0,98 0,33 8,99 0,0027 0,38 0,20 0,71
Puolue: RKP -1,06 0,61 2,99 0,0837 0,35 0,10 1,15
Puolue: KD -1,18 0,48 5,98 0,0145 0,31 0,12 0,79
Puolue: KOK -0,58 0,35 2,66 0,1031 0,56 0,28 1,12
Puolue: muu tai sit. -0,35 0,32 1,27 0,2603 0,70 0,38 1,30
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö 0,21 0,22 0,87 0,3505 1,23 0,80 1,89
Ammattiasema: yrittäjä -0,06 0,29 0,05 0,8315 0,94 0,53 1,67
Ammattiasema: maatalousyrittäjä -0,07 0,29 0,06 0,8115 0,93 0,53 1,64
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella -0,34 0,45 0,58 0,4463 0,71 0,30 1,71
Koulutustaso: toinen aste 0,66 0,22 9,15 0,0025 1,93 1,26 2,96
Koulutustaso: opistoaste 0,60 0,22 7,24 0,0071 1,82 1,18 2,80
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 0,78 0,24 10,43 0,0012 2,19 1,36 3,52
Koulutustaso: muu 0,77 0,37 4,29 0,0382 2,15 1,04 4,44
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä -0,23 0,18 1,78 0,1817 0,79 0,56 1,12
Jäsen ammattijärjestössä: kyllä -0,01 0,12 0,00 0,9454 0,99 0,78 1,27
Työnantajasektori: kunta -0,26 0,21 1,55 0,2137 0,77 0,51 1,16
Työnantajasektori: valtio -0,12 0,26 0,22 0,6374 0,89 0,53 1,47
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Työnantajasektori: järjestö 0,13 0,39 0,11 0,7447 1,14 0,53 2,46
Työnantajasektori: työelämän ulkopuolella 0,34 0,43 0,63 0,4258 1,41 0,61 3,25
Ikä: 40–59 -0,14 0,17 0,68 0,4088 0,87 0,62 1,21
Ikä: 60– -0,75 0,27 8,03 0,0046 0,47 0,28 0,79
Sukupuoli: nainen 0,45 0,14 10,20 0,0014 1,56 1,19 2,06
Kieli: ruotsi 0,49 0,50 0,97 0,3236 1,64 0,62 4,37
Asema kunnassa: hallitus -0,15 0,20 0,55 0,4576 0,87 0,59 1,27
Asema kunnassa: lautakunta -0,06 0,26 0,05 0,8221 0,94 0,57 1,56
Asema kunnassa: johtava viranhaltija -0,44 0,26 3,00 0,0831 0,64 0,39 1,06
Toimintasektori: sosiaalitoimi -0,10 0,33 0,09 0,7588 0,90 0,47 1,74
Toimintasektori: terveystoimi -0,79 0,57 1,88 0,1704 0,46 0,15 1,40
Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi -0,31 0,25 1,50 0,2214 0,73 0,45 1,20
Toimintasektori: tekninen toimi -0,29 0,26 1,25 0,2630 0,75 0,45 1,24
Toimintasektori: useita -0,04 0,18 0,05 0,8311 0,96 0,68 1,36

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei hyvät
eikä huonot 0,17 0,16 1,18 0,2777 1,19 0,87 1,61

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 0,24 0,17 2,14 0,1439 1,27 0,92 1,76
Kuntaorganisaation edustaja: vahvasti 0,41 0,14 8,79 0,0030 1,50 1,15 1,96
Intressiryhmien edustaja: vahvasti 0,30 0,16 3,78 0,0517 1,35 1,00 1,83
Kuntalaisten edustaja: vahvasti 1,29 0,14 87,84 <0,0001 3,62 2,76 4,73
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden
tärkeäksi: jonkin verran -0,03 0,33 0,01 0,9313 0,97 0,51 1,85

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden
tärkeäksi: vahvasti -0,23 0,30 0,57 0,4487 0,80 0,44 1,43

Tyytyväisyys palveluihin: ei tyytyväinen
eikä tyytymätön -0,41 0,44 0,90 0,3427 0,66 0,28 1,56

Tyytyväisyys palveluihin: tyytyväinen -0,40 0,43 0,85 0,3577 0,67 0,29 1,57

Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
nykyisen määrän 0,16 0,31 0,26 0,6085 1,17 0,64 2,14

Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi
enemmän 0,31 0,32 0,97 0,3258 1,37 0,73 2,54

Asukasluku: 5500–19999 (as.) -0,02 0,22 0,01 0,9083 0,98 0,64 1,49
Asukasluku: 20000– (as.) 0,25 0,27 0,90 0,3441 1,29 0,76 2,17
Pinta-ala: 1000– (km2) 0,29 0,25 1,38 0,2393 1,34 0,83 2,16
Väestöntiheys: 10–249 (as./km2) 0,11 0,20 0,29 0,5877 1,11 0,76 1,64
Väestöntiheys: 250–1000 (as./km2) 0,31 0,29 1,20 0,2728 1,37 0,78 2,41
Vuosikate: 2,00–3,99 (€/as.) -0,16 0,30 0,27 0,6017 0,85 0,47 1,55
Vuosikate: 4,00–6,00 (€/as.) -0,05 0,33 0,02 0,8847 0,95 0,50 1,81
Väestönmuutos: –1,00...0,99 (%) 0,02 0,19 0,01 0,9088 1,02 0,70 1,50
Väestönmuutos: 1,00...3,99 (%) -0,03 0,23 0,02 0,8901 0,97 0,62 1,52
Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset:
5–9 0,02 0,19 0,01 0,9345 1,02 0,71 1,46

Aiemmin käyttöön otetut NPM-uudistukset:
10–13 0,44 0,23 3,76 0,0525 1,56 1,00 2,44

(Vakiotermi) -0,27 0,79 0,12 0,7339
MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU
Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat sisältävä malli
–2 Log L: 1835,31 (2110,74); Likelihood ratio test ( 2 = 275,44; df = 56): p < 0,0001); Score test ( 2 = 264,96; df =
56): p < 0,0001; Wald test ( 2 = 225,69; df = 56): p< 0,0001; McFadden R2: 0,1503; Nagelkerke R2: 0,2108; oikein
ennustettuja tapauksia: 73,9 %; havaintojen lkm: 1691.
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OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)
Yhteiskuntaryhmien väliset taloudellis-poliittiset intressikonfliktit 0,0890

Ideologinen taso 0,0171
Poliittinen ideologia 0,0093
Puolueideologia 0,0090

Yhteiskunnallinen taso 0,0584
Ammattiasema ja koulutus 0,0089

Ammattiasema 0,0024
Koulutus 0,0072

Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,0046
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä 0,0012
Jäsen ammattijärjestössä 0,0038

Työnantajasektori 0,0045
Ikä, sukupuoli ja kieli 0,0169

Ikä 0,0039
Sukupuoli 0,0140
Kieli 0,0000

Kuntien sisäinen taso 0,0198
Asema kunnassa 0,0061
Toimintasektori kunnassa 0,0115
Koettu vaikutusvalta 0,0025

Muut tekijät 0,1499
Edustusroolikäsitykset ja palvelutuotannon arvokäsitykset 0,1229

Edustusroolikäsitykset 0,1154
Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0006

Kunnan palvelutasoa koskevat arviot, kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet ja kunnan
aiempi kehittämispolitiikka 0,0391

Kunnan palvelutasoa koskevat arviot 0,0153
Kunnan väestöllis-taloudelliset olosuhteet 0,0224
Kunnan aiempi kehittämispolitiikka 0,0096

Selite
Vertailuluokat: Poliittinen ideologia: vasemmisto; Puolueideologia: VAS; Ammattiasema: työntekijä; Koulutustaso:
perusaste; Työnantaja: yritys; Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei; Jäsen ammattijärjestössä: ei; Ikä: 0–39;
Sukupuoli: mies; Kieli: suomi; Asema kunnassa: valtuusto; Toimintasektori: yleishallinto; Koetut
vaikuttamismahdollisuudet: huonot; Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran;
Intressiryhmien edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin
verran; Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi: vähän tai ei lainkaan; Tyytyväisyys palveluihin: tyytymätön;
Panostushalukkuus palveluihin: panostaisi vähemmän; Asukasluku: 0-5499 (as.); Pinta-ala: 0-999 (km2); Väestöntiheys:
0–9 (as./km2); Vuosikate: 0,00–1,99 (€/as.); Väestönmuutos: –4,00..–1,01 (%); Aiemmin käyttöön otetut NPM-
uudistukset: 0–4.

Liitetaulukko 6. Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden kannatusta selittävä vuosien 1995–2003
aineistolle sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat yhteiskuntaryhmien välisiä
taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p (Wald) OR OR
95 % lv

Poliittinen ideologia: keskusta 0,29 0,11 6,88 0,0087 1,34 1,08 1,67
Poliittinen ideologia: oikeisto 0,44 0,13 11,92 0,0006 1,55 1,21 2,00
Puolue: SDP 0,65 0,19 11,39 0,0007 1,91 1,31 2,79
Puolue: KESK 0,95 0,21 19,94 <0,0001 2,59 1,71 3,93
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Puolue: RKP 0,84 0,31 7,25 0,0071 2,33 1,26 4,30
Puolue: KD 1,01 0,29 12,38 0,0004 2,73 1,56 4,78
Puolue: KOK 1,63 0,23 50,98 <0,0001 5,08 3,25 7,94
Puolue: VIHR 0,39 0,29 1,86 0,1730 1,48 0,84 2,60
Puolue: muu tai sit. 0,68 0,22 9,21 0,0024 1,97 1,27 3,04
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö 0,32 0,12 6,73 0,0095 1,38 1,08 1,76
Ammattiasema: yrittäjä 0,30 0,17 3,13 0,0769 1,35 0,97 1,88
Ammattiasema: maatalousyrittäjä -0,39 0,17 4,97 0,0258 0,68 0,49 0,96
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella -0,04 0,29 0,01 0,9029 0,97 0,55 1,69
Koulutustaso: toinen aste 0,40 0,14 7,48 0,0062 1,49 1,12 1,97
Koulutustaso: opistoaste 0,47 0,14 10,84 0,0010 1,59 1,21 2,10
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 0,81 0,15 29,11 <0,0001 2,26 1,68 3,04
Koulutustaso: muu 0,65 0,24 7,43 0,0064 1,92 1,20 3,08
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä 0,34 0,11 10,24 0,0014 1,40 1,14 1,72
Jäsen ammattijärjestössä: kyllä -0,02 0,07 0,06 0,8127 0,98 0,85 1,13
Työnantajasektori: kunta -0,53 0,12 19,14 <0,0001 0,59 0,47 0,75
Työnantajasektori: valtio -0,27 0,15 3,34 0,0674 0,76 0,57 1,02
Työnantajasektori: järjestö -0,30 0,20 2,14 0,1432 0,74 0,50 1,11
Työnantajasektori: työelämän ulkopuolella -0,07 0,28 0,06 0,8019 0,93 0,54 1,61
Ikä: 40–59 0,10 0,10 0,99 0,3186 1,10 0,91 1,33
Ikä: 60– 0,13 0,14 0,81 0,3683 1,14 0,86 1,51
Sukupuoli: nainen -0,33 0,08 19,07 <0,0001 0,72 0,62 0,83

Kieli: ruotsi 0,11 0,22 0,24 0,6264 1,11 0,73 1,70

Asema kunnassa: hallitus 0,45 0,12 14,91 0,0001 1,57 1,25 1,97

Asema kunnassa: lautakunta 0,25 0,08 8,84 0,0029 1,29 1,09 1,52

Asema kunnassa: johtava viranhaltija 0,57 0,14 16,08 <0,0001 1,77 1,34 2,35

Toimintasektori: sosiaalitoimi -0,53 0,15 12,63 0,0004 0,59 0,44 0,79

Toimintasektori: terveystoimi -0,53 0,22 5,64 0,0176 0,59 0,38 0,91

Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi -0,74 0,10 53,21 <0,0001 0,48 0,39 0,58

Toimintasektori: tekninen toimi -0,39 0,11 13,83 0,0002 0,68 0,55 0,83

Toimintasektori: useita -0,12 0,11 1,30 0,2548 0,89 0,72 1,09

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei
hyvät eikä huonot 0,24 0,10 5,59 0,018 1,27 1,04 1,54

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 0,57 0,10 32,80 <0,0001 1,77 1,46 2,15

(Vakiotermi) -2,28 0,27 73,79 <0,0001

MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU

Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat (eli yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja
kuvaavat muuttujat) sisältävä malli
–2 Log L: 5113,77 (5812,34); Likelihood ratio test ( 2 = 698,58; df = 37): p < 0,0001; Score test ( 2 =  651,24; df =
37): p < 0,0001; Wald test ( 2 = 557,52, df = 37): p < 0,0001;  McFadden R2: 0,1494; Nagelkerke R2: 0,2020; oikein
ennustettuja tapauksia: 72,8 %; havaintojen lkm: 4316.

OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)

Ideologinen taso 0,1011

Poliittinen ideologia 0,0578

Puolueideologia 0,0951
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Yhteiskunnallinen taso 0,1443

Ammattiasema ja koulutus 0,0580

Ammattiasema 0,0407

Koulutus 0,0358

Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,0320

Jäsen elinkeinoelämän järjestössä 0,0270

Jäsen ammattijärjestössä  0,0076

Työnantajasektori 0,0035

Ikä, sukupuoli ja kieli 0,0171

Ikä 0,0009

Sukupuoli 0,0150

Kieli 0,0008

Kuntien sisäinen taso 0,0713

Asema kunnassa 0,0210

Toimintasektori kunnassa 0,0319

Koettu vaikutusvalta 0,0320

Selite
Vertailuluokat: Poliittinen ideologia: vasemmisto; Puolueideologia: VAS; Ammattiasema: työntekijä; Koulutustaso:
perusaste; Työnantaja: yritys; Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei; Jäsen ammattijärjestössä: ei; Ikä: 0–39;
Sukupuoli: mies; Kieli: suomi; Asema kunnassa: valtuusto; Toimintasektori: yleishallinto; Koetut
vaikuttamismahdollisuudet: huonot.

Liitetaulukko 7. Markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatusta selittävä vuosien 1995–
2003 aineistolle sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat yhteiskuntaryhmien
välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p (Wald) OR OR
95 % lv

Poliittinen ideologia: keskusta 0,41 0,11 13,05 0,0003 1,50 1,20 1,87
Poliittinen ideologia: oikeisto 0,73 0,13 33,14 <0,0001 2,07 1,62 2,66
Puolue: SDP 0,80 0,21 13,95 0,0002 2,22 1,46 3,38
Puolue: KESK 1,47 0,23 40,85 <0,0001 4,33 2,76 6,79
Puolue: RKP 1,32 0,32 16,74 <0,0001 3,74 1,99 7,04
Puolue: KD 1,68 0,29 33,25 <0,0001 5,35 3,03 9,46
Puolue: KOK 2,07 0,24 72,39 <0,0001 7,96 4,94 12,84
Puolue: VIHR 1,19 0,29 17,41 <0,0001 3,29 1,88 5,76
Puolue: muu tai sit. 1,18 0,24 24,15 <0,0001 3,24 2,03 5,18
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö 0,02 0,12 0,03 0,8592 1,02 0,81 1,29
Ammattiasema: yrittäjä -0,02 0,17 0,01 0,9070 0,98 0,71 1,36
Ammattiasema: maatalousyrittäjä -0,51 0,17 9,51 0,0020 0,60 0,43 0,83
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella -0,09 0,28 0,10 0,7550 0,92 0,53 1,58
Koulutustaso: toinen aste 0,39 0,14 7,38 0,0066 1,48 1,12 1,96
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Koulutustaso: opistoaste 0,56 0,14 16,00 <0,0001 1,75 1,33 2,30
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 0,94 0,15 39,48 <0,0001 2,57 1,92 3,45
Koulutustaso: muu 0,57 0,24 5,72 0,0168 1,77 1,11 2,82
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä 0,36 0,11 11,46 0,0007 1,43 1,16 1,76
Jäsen ammattijärjestössä: kyllä -0,23 0,07 10,42 0,0012 0,79 0,69 0,91
Työnantajasektori: kunta -0,63 0,12 26,94 <0,0001 0,54 0,42 0,68
Työnantajasektori: valtio -0,37 0,15 6,16 0,0130 0,69 0,52 0,93
Työnantajasektori: järjestö 0,45 0,21 4,83 0,0280 1,57 1,05 2,36
Työnantajasektori: työelämän ulkopuolella -0,29 0,27 1,11 0,2922 0,75 0,44 1,28
Ikä: 40–59 0,02 0,09 0,05 0,8284 1,02 0,85 1,23

Ikä: 60– -0,01 0,14 0,00 0,9681 0,99 0,75 1,32

Sukupuoli: nainen 0,08 0,07 1,06 0,3022 1,08 0,93 1,25

Kieli: ruotsi´ -0,06 0,22 0,08 0,7794 0,94 0,62 1,44

Asema kunnassa: hallitus 0,29 0,12 5,89 0,0152 1,33 1,06 1,68

Asema kunnassa: lautakunta 0,17 0,08 4,07 0,0437 1,18 1,01 1,39

Asema kunnassa: johtava viranhaltija 0,20 0,14 1,99 0,1582 1,22 0,93 1,61

Toimintasektori: sosiaalitoimi 0,18 0,15 1,45 0,2284 1,19 0,90 1,58

Asema kunnassa: terveystoimi 0,10 0,22 0,21 0,6446 1,11 0,72 1,69

Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi -0,34 0,10 11,26 0,0008 0,71 0,59 0,87

Toimintasektori: tekninen toimi -0,25 0,11 5,51 0,0189 0,78 0,63 0,96

Toimintasektori: useita 0,21 0,11 3,81 0,0510 1,23 1,00 1,52

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei 0,10 0,10 1,10 0,2950 1,11 0,92 1,34

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 0,27 0,10 7,88 0,0050 1,32 1,09 1,59

(Vakiotermi) -2,47 0,28 77,97 <0,0001

MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU

Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat (eli yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja
kuvaavat muuttujat) sisältävä malli
–2 Log L: 5193,95 (5990,28); Likelihood ratio test ( 2 = 796,32; df = 37): p < 0,0001; Score test ( 2= 735,00; df =
37): p < 0,0001;Wald text ( 2 = 617,90; df = 37) p < 0,0001); McFadden R2: 0,1654; Nagelkerke R2: 0,2225; oikein
ennustettuja tapauksia: 73,8 %; havaintojen lkm: 4404.

OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)

Ideologinen taso 0,1721

Poliittinen ideologia 0,1116

Puolueideologia 0,1594

Yhteiskunnallinen taso 0,1177

Ammattiasema ja koulutus 0,0559
Ammattiasema 0,0293

Koulutus 0,0332

Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,0374

Jäsen elinkeinoelämän järjestössä 0,0252

Jäsen ammattijärjestössä 0,0153

Työnantajasektori 0,0129
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Ikä, sukupuoli ja kieli 0,0005

Ikä 0,0001

Sukupuoli 0,0000

Kieli 0,0006

Kuntien sisäinen taso 0,0243

Asema kunnassa 0,0033

Toimintasektori kunnassa 0,0121

Koettu vaikutusvalta 0,0112

Selite
Vertailuluokat: Poliittinen ideologia: vasemmisto; Puolueideologia: VAS; Ammattiasema: työntekijä; Koulutustaso:
perusaste; Työnantaja: yritys; Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei; Jäsen ammattijärjestössä: ei; Ikä: 0–39; Suku-
puoli: mies; Kieli: suomi; Asema kunnassa: valtuusto; Toimintasektori: yleishallinto; Koetut vaikuttamismahdollisuu-
det: huonot.

Liitetaulukko 8. Laadun ja osallistumisen kannatusta selittävä vuosien 1995–2003 aineistolle
sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat yhteiskuntaryhmien välisiä
taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p (Wald) OR OR
95 % lv

Poliittinen ideologia: keskusta 0,02 0,11 0,03 0,8581 1,02 0,83 1,26
Poliittinen ideologia: oikeisto -0,19 0,12 2,39 0,1224 0,83 0,65 1,05
Puolue: SDP -0,30 0,16 3,65 0,0561 0,74 0,54 1,01
Puolue: KESK -0,45 0,18 5,96 0,0146 0,64 0,44 0,92
Puolue: RKP -0,10 0,30 0,11 0,7354 0,90 0,51 1,62
Puolue: KD -0,24 0,27 0,77 0,3805 0,79 0,46 1,34
Puolue: KOK -0,47 0,20 5,51 0,0189 0,62 0,42 0,93
Puolue: VIHR 1,12 0,37 9,12 0,0025 3,07 1,48 6,36
Puolue: muu tai sit. -0,38 0,19 3,73 0,0533 0,69 0,47 1,01
Ammattiasema: johtava tai toimihenkilö -0,06 0,12 0,26 0,6088 0,94 0,75 1,19
Ammattiasema: yrittäjä -0,21 0,17 1,67 0,1965 0,81 0,59 0,12
Ammattiasema: maatalousyrittäjä -0,20 0,16 1,43 0,2317 0,82 0,60 1,13
Ammattiasema: työelämän ulkopuolella -0,32 0,28 1,32 0,2497 0,73 0,42 1,25
Koulutustaso: toinen aste 0,26 0,13 4,28 0,0385 1,30 1,01 1,68
Koulutustaso: opistoaste 0,35 0,13 7,64 0,0057 1,42 1,11 1,82
Koulutustaso: korkeakoulututkinto 0,50 0,14 12,79 0,0003 1,64 1,25 2,15
Koulutustaso: muu 0,61 0,24 6,52 0,0106 1,84 1,15 2,95
Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: kyllä 0,02 0,10 0,06 0,8136 1,03 0,84 1,26
Jäsen ammattijärjestössä: kyllä 0,10 0,07 2,05 0,1517 1,11 0,96 1,27
Työnantajasektori: kunta -0,21 0,12 3,27 0,0703 0,81 0,64 1,02
Työnantajasektori: valtio -0,01 0,15 0,01 0,9309 0,99 0,74 1,32
Työnantajasektori: järjestö 0,05 0,21 0,06 0,8089 1,05 0,70 1,60
Työnantajasektori: työelämän ulkopuolella 0,37 0,27 1,82 0,1768 1,45 0,85 2,47
Ikä: 40–59 -0,14 0,10 2,13 0,1445 0,87 0,72 1,05

Ikä: 60– -0,37 0,14 6,50 0,0108 0,69 0,52 0,92

Sukupuoli: nainen 0,53 0,08 49,12 <0,0001 1,70 1,46 1,97

Kieli: ruotsi -0,04 0,22 0,04 0,8411 0,96 0,62 1,47
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Asema kunnassa: hallitus 0,08 0,12 0,44 0,5081 1,08 0,86 1,37

Asema kunnassa: lautakunta -0,07 0,08 0,63 0,4261 0,94 0,80 1,10

Asema kunnassa: johtava viranhaltija -0,32 0,14 5,32 0,0210 0,73 0,55 0,95

Toimintasektori: sosiaalitoimi 0,30 0,15 3,84 0,0500 1,34 1,00 1,81

Toimintasektori: terveystoimi -0,14 0,22 0,39 0,5317 0,87 0,57 1,33

Toimintasektori: sivistys- ja kulttuuritoimi 0,04 0,10 0,20 0,6588 1,05 0,86 1,27

Toimintasektori: tekninen toimi -0,18 0,10 2,97 0,0846 0,84 0,69 1,02

Toimintasektori: useita 0,25 0,11 5,29 0,0214 1,28 1,04 1,58

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: ei 0,18 0,09 3,81 0,0509 1,20 1,00 1,44

Koetut vaikuttamismahdollisuudet: hyvät 0,23 0,09 5,94 0,0148 1,26 1,05 1,52

(Vakiotermi) 0,66 0,23 7,96 0,0048

MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU

Kaikki selittävät muuttujat (eli yhteiskuntaryhmien välisiä taloudellis-poliittisia intressikonflikteja kuvaavat muuttujat)
sisältävä malli
–2 Log L: 5306,58 (5543,20); Likelihood ratio test ( 2 = 236,62; df = 37): p < 0,0001; Score test ( 2 = 222,58; df =

37): p < 0,0001; Wald test ( 2 = 206,75; df = 37): p < 0,0001; McFadden R2: 0,0528; Nagelkerke R2: 0,0734;  oikein
ennustettuja tapauksia: 63,5 %; havaintojen lkm: 4362.

OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)

Ideologinen taso 0,0254

Poliittinen ideologia 0,0099

Puolueideologia 0,0221

Yhteiskunnallinen taso 0,0547

Ammattiasema ja koulutus 0,0070

Ammattiasema 0,0038

Koulutus 0,0028

Toiminta työmarkkinajärjestöissä 0,0042

Jäsen elinkeinoelämän järjestössä 0,0009

Jäsen ammattijärjestössä 0,0035

Työnantaja 0,0047

Ikä, sukupuoli ja kieli 0,0255

Ikä 0,0026

Sukupuoli 0,0241

Kieli 0,0000

Kuntien sisäinen taso 0,0182

Asema kunnassa 0.0068

Toimintasektori kunnassa 0,0093
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Koettu vaikutusvalta 0,0005

Selite
Vertailuluokat: Poliittinen ideologia: vasemmisto; Puolueideologia: VAS; Ammattiasema: työntekijä; Koulutustaso:
perusaste; Työnantaja: yritys; Jäsen elinkeinoelämän järjestössä: ei; Jäsen ammattijärjestössä: ei; Ikä: 0–39; Suku-
puoli: mies; Kieli: suomi; Asema kunnassa: valtuusto; Toimintasektori: yleishallinto; Koetut vaikuttamismahdollisuu-
det: huonot.

Liitetaulukko 9. Tulosjohtamisen ja kustannustehokkuuden kannatusta selittävä vuoden 1995
aineistolle sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat päättäjän
edustusroolikäsityksiä ja palvelutuotannon arvokäsityksiä kuvaavat muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p
(Wald) OR OR

95 % lv

Kuntaorganisaation edustaja: vahvasti 0,56 0,10 31,43 <0,0001 1,75 1,44 2,12
Intressiryhmien edustaja: vahvasti -0,28 0,11 6,57 0,0104 0,76 0,61 0,94
Kuntalaisten edustaja: vahvasti -0,20 0,11 3,50 0,0614 0,82 0,66 1,01
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
jonkin verran 0,29 0,26 1,24 0,2647 1,33 0,81 2,20

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
vahvasti -0,03 0,23 0,01 0,9029 0,97 0,61 1,54

(Vakiotermi) -0,43 0,23 3,45 0,0634

MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU

Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat (eli edustusroolikäsityksiä ja palvelutuotannon arvokäsityksiä kuvaavat
muuttujat) sisältävä malli
–2 Log L: 2741,82 (2783,12); Likelihood ratio test ( 2 = 41,30; df = 5): p < 0,0001; Score test ( 2 = 41,17; df = 5): p
< 0,0001; Wald test ( 2 = 40,39; df = 5) p < 0,0001; McFadden R2: 0,0197; Nagelkerke R2: 0,0267; oikein ennustettuja
tapauksia: 51,0 %;  havaintojen lkm: 2076.
OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)
Edustusroolikäsitykset 0,0230

Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0031

Selite
Vertailuluokat: Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Intressiryhmien edustaja: vähän
tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kokee tehokkuuden ja
tuottavuuden tärkeäksi: vähän tai ei lainkaan.

Liitetaulukko 10. Markkinaehtoisuuden ja valinnanvapauden kannatusta selittävä vuoden 1995
aineistolle sovitettu binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat päättäjän
edustusroolikäsityksiä ja palvelutuotannon arvokäsityksiä kuvaavat muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p
(Wald) OR OR

95 % lv

Kuntaorganisaation edustaja: vahvasti 0,28 0,10 8,20 0,0042 1,32 1,09 1,60
Intressiryhmien edustaja: vahvasti -0,03 0,10 0,06 0,8076 0,98 0,79 1,20
Kuntalaisten edustaja: vahvasti 0,18 0,11 2,86 0,0907 1,20 0,97 1,49
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
jonkin verran -0,04 0,25 0,02 0,8787 0,96 0,59 1,57

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
vahvasti -0,46 0,23 4,20 0,0405 0,63 0,40 0,98

(Vakiotermi) -0,35 0,22 2,49 0,1143
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MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU
Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat (eli edustusroolikäsityksiä ja palvelutuotannon arvokäsityksiä kuvaavat
muuttujat) sisältävä malli
–2 Log L: 2814,68 (2836,93); Likelihood ratio test ( 2 = 22,25; df = 5): p  = 0,0005; Score test ( 2= 22,89; df = 5): p
= 0,0005; Wald test ( 2 = 22,07; df = 5): p = 0,0005; McFadden R2: 0,0103; Nagelkerke R2:0,0141; oikein
ennustettuja tapauksia: 48,4 %; Havaintojen lkm: 2142.
OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)
Edustusroolikäsitykset 0,0063

Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0058

Selite
Vertailuluokat: Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Intressiryhmien edustaja: vähän
tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kokee tehokkuuden ja
tuottavuuden tärkeäksi: vähän tai ei lainkaan.

Liitetaulukko 11. Laadun ja osallistumisen kannatusta selittävä vuoden 1995 aineistolle sovitettu
binäärilogistinen regressiomalli kun selittäjinä ovat päättäjän edustusroolikäsityksiä ja
palvelutuotannon arvokäsityksiä kuvaavat muuttujat.

Muuttujat B SE (B) Wald 2 p (Wald) OR OR
95 % lv

Kuntaorganisaation edustaja: vahvasti 0,17 0,11 2,50 0,1136 1,18 0,96 1,46
Intressiryhmien edustaja: vahvasti 0,13 0,12 1,16 0,2820 1,13 0,90 1,42
Kuntalaisten edustaja: vahvasti 1,37 0,11 153,97 <0,0001 3,92 3,16 4,87
Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
jonkin verran 0,00 0,27 0,00 0,9925 1,00 0,59 1,71

Kokee tehokkuuden ja tuottavuuden tärkeäksi:
vahvasti -0,22 0,25 0,82 0,3657 0,80 0,49 1,30

(Vakiotermi) -0,19 0,24 0,61 0,4365

MALLIN SOPIVUUSTARKASTELU

Kaikki taulukossa esitetyt selittävät muuttujat (eli edustusroolikäsityksiä ja palvelutuotannon arvokäsityksiä kuvaavat
muuttujat) sisältävä malli
–2 Log L: 2508,84 (2705,60); Likelihood ratio test ( 2 = 196,77; df = 5): p < 0,0001; Score test ( 2= 203,41; df = 5):
p < 0,0001; ( 2 = 189,66; df = 5): p < 0,0001; McFadden R2: 0,0886; Nagelkerke R2: 0,1229; oikein ennustettuja
tapauksia: 59,6 %;  Havaintojen lkm: 2121.

OSAMALLIEN SELITYSASTEET (Nagelkerke R2)
Edustusroolikäsitykset 0,1154
Palvelutuotannon arvokäsitykset 0,0006

Selite
Vertailuluokat: Kuntaorganisaation edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Intressiryhmien edustaja: vähän
tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kuntalaisten edustaja: vähän tai ei lainkaan tai jonkin verran; Kokee tehokkuuden ja
tuottavuuden tärkeäksi: vähän tai ei lainkaan.


