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Tutkielman aiheena on kunnan palvelurakenteen toimivuuden arvioiminen. Tut-
kimustehtävänä on selvittää miten palvelurakenteen toimivuutta voidaan arvioi-
da osana strategista johtamista. Tutkimus kohdistuu kunnallishallintoon ja ta-
pauskohteena on Tampereen kaupunki. Tarkastelussa huomio kohdistuu palve-
lurakenteen toimivuuden arviointiin, jolloin arvioinnin pääpaino on toiminnan 
lopputulosten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimuksen tarkoituksena on 
kehittää arviointiajattelua ja muodostaa hallinnontasolle palvelurakenteen toimi-
vuuteen arvioinnin teoreettinen kehys osaksi strategista johtamista.  
 
Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena ja menetelmänä on 
käytetty teemahaastatteluita. Empiirisen aineiston avulla on haluttu selvittää 
arvioinnin tilaa organisaatiossa, virkamiesten yleistä tietämystä arvioinnista se-
kä arviointiin liittyviä asenteita. Suhteuttamalla tätä tietoa teoreettiseen keskus-
teluun on muodostettu kuva arvioinnista ja sen kehittämisestä organisaatiossa 
osana strategista johtamiskäytäntöä. 
 
Tutkimustuloksen mukaan arviointia voidaan kehittää osana strategiaprosessia 
strategian implementointi- ja seurantatyökaluna käytettyä tasapainotettua tulos-
korttia hyödyntäen. Systemaattisen tiedon keruun jälkeen tulee tietoa kuitenkin 
analysoida arvioinnin kriteerit täyttäen. Prosessi onnistuessaan varmistaa stra-
tegian ja sen toimeenpanon onnistumisen.  
 
Tampereella strategisen johtamisen prosessissa arviointi jää toistaiseksi taka-
alalle ja tasapainotettu mittaristo toimii enemmän strategian toimeenpanon ja 
seurannan kuin arvioinnin välineenä. Arviointi ei ole Tampereella systemaattista 
eikä koordinoitua. Edellytykset arvioinnin kehittämiselle ovat kuitenkin hyvät, 
sillä tasapainotetun tuloskortin käyttö seurantavälineenä on organisaatiossa 
varsin pitkällä.  
 
Arvioinnin roolin merkittävyyttä osana strategista johtamisjärjestelmää tulee 
Tampereella jatkossa korostaa, sillä arviointi tuottaa päätöksentekijöille tietoa 
organisaation kehityksen kulusta ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutok-
sista. Suunnitteluvaiheessa huomio tulee kohdistaa etupäässä tavoiteasetan-
taan, sillä pitkälti se sanelee sen, miten arviointi onnistuu. Koska arvioinnissa 
oleellista on myös oikean tiedon saaminen pelkästään jo arvioinnin tulosten hy-
väksyttävyyden näkökulmasta, on eri sidosryhmien huomioiminen tässä tärke-
ässä roolissa. Haasteena onkin vuorovaikutteisuuden lisääminen osana koko 
johtamisprosessia. 
 
Asiasanat: arviointi, strateginen johtaminen, kunta, tuloksellisuus, vaikuttavuus 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Elämme epävarmuuden keskellä nopeiden muutosten ympäröimänä. Tulevai-

suus on tullut yhä vaikeammin ennustettavaksi, mutta samanaikaisesti eri orga-

nisaatioille hyvin haasteelliseksi. Myös kuntasektori, jota aina on pidetty melko 

jäykkänä ja konservatiivisena, on joutunut toteamaan, että toimintaympäristön 

muutoksiin on vastattava, jotta toimintaa kyetään jatkamaan myös tulevaisuu-

dessa. 

  

Kuntien toimintaan liittyvien haasteiden myötä on syntynyt tarve lähteä uudis-

tamaan organisaatiorakenteita ja toimintamalleja. Haasteet ovat sekä toimin-

taympäristöstä että organisaation sisältä johtuvia, mutta linkittyvät pitkälti lisään-

tyviin tuottavuus- ja tehokkuusvaatimuksiin. Taloudellisten resurssien niukke-

neminen, johtuen sekä väestön ikärakenteen kehityksestä että kunnan viroissa 

tapahtuvasta eläköitymisestä, on yksi muutosten tarpeen taustatekijöistä. Monin 

paikoin kuntien tulorahoitus ei enää riitä kattamaan  menoja. Kun tähän vielä 

lisätään ainakin kasvukeskuksiin kohdistuva väestön kasvu lisäten palvelujen 

tarvetta, voidaan kuntien tilannetta pitää jopa ahtaana. Kunnat ovatkin joutuneet 

ristiriitaiseen tilanteeseen, sillä niiltä odotetaan yhä parempia palveluita, vaikka 

määrärahat eivät lisäännykään. Ainona mahdollisuutena tämän yhtälön toteut-

tamiseen nähdäänkin olevan toiminnan tehostaminen. 

 

Tehokkuuden ja tuottavuuden ottaessa valtaa tämän päivän kehityssuunnitel-

missa, on arviointi noussut kuumaksi puheenaiheeksi julkishallinnon toiminnan 

ympärillä. Arvioinnin avulla saavutetaan tietoa kehityksen kulusta ja suunnasta 

paitsi itse organisaation niin myös muuttuvan toimintaympäristön osalta. Arvi-

ointitoiminnan puolestapuhujia löytyykin laajalla rintamalla, eikä suotta, sillä tar-

joaahan se oleellisen työvälineen kehitystä tukemaan.  
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1.2 Tutkimuksen sisältö 

Tämä kvalitatiivinen tutkimus vastaa tämän hetkiseen tarpeeseen kehittää arvi-

ointiajattelua kunnallisen palvelusektorin kannalta. Tutkimuksen kohteena on 

palvelurakenteen toimivuuden arvioiminen osana strategista johtamista. Tämän 

tutkimuksen tekemiselle on selvä tilaus kunnallisen hallinnon taholta, sillä arvi-

ointi on Temmesin artikkelinkin mukaan vasta etsimässä paikkaansa suomalai-

sen hajautetun hallinnon ohjausvälineenä (Temmes 2004, 86).  

 

Näkökulmana tutkimuksessa on hallinnollinen näkökulma strategisesta johtami-

sesta käsin katsottuna, jonka osana arviointi näyttelee merkittävää roolia. Stra-

tegisessa johtamisessa julkisella sektorilla yleistynyt, alkujaan liike-elämän puo-

lelta lähtöisin oleva strategioiden implementoinnissa ja arvioinnissa käytetty 

työkalu, Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu tuloskortti, on tutkimuk-

sessa yhtenä tarkastelun kohteena. Tutkimuksessa tarkastellaan tasapainotet-

tua tuloskorttia arvioinnin teorioiden valossa ja näin siitä muodostetaan käsitys 

arvioinnin välineenä. 

 

Jotta voitaisiin paremmin ymmärtää ja perustella arviointia osana päätöksente-

koa, lähdetään tutkimuksessa liikkeelle toimintaympäristön muutoksista edeten 

kunnallisiin toimintamalliuudistuksiin. Ne ovat kuntien keino vastata toimintaym-

päristön haasteisiin. Tässä yhteydessä käydään läpi myös Tampereen toimin-

tamalliuudistus pääpiirteittäin. Toimintamalliuudistuksista puolestaan edetään 

strategisen johtamisen kautta itse arviointiin. Strateginen johtaminen on yleisty-

nyt kunnan johtamistapana ja tässä arviointia tarkastellaan osana sitä. Varsinai-

seen tutkimustehtävään, palvelurakenteen toimivuuden arviointiin, edetään ar-

vioinnin yleisemmästä keskustelusta käsin ja sen pohjalta palvelurakenteen 

toimivuuden arviointiin muodostetaan teoreettinen kehikko osaksi strategista 

johtamisjärjestelmää.  

 

Palvelurakenteen toimivuuden teoreettiseen tarkasteluun antaa vuoropuhelun 

omaisesti oman osansa teemahaastatteluilla kerätty empiirinen aineisto. Tam-

pereen kaupungin virkamiehiä haastattelemalla on kerätty aineisto, jonka avulla 

syvennytään tarkastelemaan arviointia osana johtamiskäytäntöä ja etsimään 
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edellytyksiä arvioinnin kehittämiselle organisaatiossa. Käytännön toimintaa pei-

lataan edellä muodostettuun teoriaan palvelurakenteen toimivuuden arvioinnis-

ta. 

 

Tutkimuksen taustalla ollut hypoteesi arviointitiedon tarpeellisuudesta strategi-

sen johtamisen osana varmentui tutkimuksen myötä. Toisaalta arviointiin liitty-

vät yleiset käsitykset ja oletukset näyttivät pitkälle olevan totta myös tamperelai-

sessa hallinnossa. Arvioinnin tila on kauttaaltaan vielä hyvin ’lapsen kengissä’ ja 

se kaipaa osakseen vielä suuria kehittämistoimenpiteitä ollakseen sillä tasolla, 

että voidaan puhua kokonaisvaltaisesta ja onnistuneesta strategisesta suunnit-

telusta ja johtamisesta. Edellytykset siihen ovat kuitenkin olemassa. 

 

2 Tutkimustehtävä 

2.1 Tutkimusongelma 

Strategisen suunnittelun vallatessa alaa kuntasektorilla ovat rakenteelliset uu-

distukset yhä enemmän yleistyneet organisaatioissa. Koska visio halutusta tule-

vaisuudentilasta on usein asetettu useiden vuosien päähän, uskaltaudutaan 

tavoitteiden valossa ryhtyä rakenteellisiin, pitkän tähtäimen uudistuksiin. Raken-

teellisilla uudistuksilla haetaan uusien toimintamallien avulla erityisesti tehok-

kuutta, jotta kasvavat palveluihin kohdistuvat vaatimukset ja tarpeet pystyttäisiin 

toteuttamaan.  

 

Erilaisia kokeiluja ja muotoja palvelujen tuotannossa on eri aikakausien varsilla 

kokeiltu eri puolilla maailmaa, joten vertailuun kyllä löytyy ainesta. Toisaalta 

oleellista on huomioida, että vertailuaineistosta löytyy suuriakin painotuseroja 

sen suhteen, mitä palveluilla on kulloinkin haluttu saavuttaa. Onko esimerkiksi 

edellä mainittu tehokkuus ollut määräävässä asemassa ja miten toisaalta erilai-

siin laatutekijöihin on voitu ja/tai haluttu kiinnittää huomioita. Tästä voidaankin 

nostaa esiin kysymys: Millaisilla palvelurakenteilla ja -malleilla sekä millaista 

ohjausta ja kannusteita käyttäen varmistetaan parhaiten asiakaslähtöiset ja ko-

konaistaloudelliset hyvinvointipalvelut? Tämä kysymys toimii lähtökohtana tä-
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män tutkimuksen syntymiselle erityisen painoarvon ollessa sanoilla asiakasläh-

töinen ja kokonaistaloudellinen.  

 

Erilaisten rakenneuudistuksien myötä lisääntyy myös tarve tietää miten uudis-

tukset ovat onnistuneet ja miten ne vastaavat sen hetkistä tarvetta. Tietoa toi-

minnan onnistuneisuudesta saadaan arvioinnin kautta. Arvioinnin avulla voi-

daan Creutzin ja Sundquistin (2002) mukaan tunnistaa strategian tarkistamisen 

tarpeet, toiminnan painopisteet ja kehittämisen kohteet. Arviointi liittyy kiinteästi 

kunnassa käytettävissä olevien voimavarojen riittävyyteen ja niiden kohdenta-

miseen ja siten kunnan toimintaprosesseihin. (Creutz & Sundquist 2002: 7.) Ar-

vioinnin tulisikin olla päätöksen teon pohjana antaen tarvittavat tiedot muuttu-

vasta toimintaympäristöstä, jotta osataan tehdä oikeat ratkaisut.  

 

Monista eduistaan huolimatta arvioinnin sanotaan usein kuitenkin jäävän varjo-

puolen asemaan. Tämä tulee esille monista arviointia käsittelevistä teoksista. 

(ks. esim. Juntti 2004, Lumijärvi 1999). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

paikata tätä aukkoa etsimällä vastausta kysymykseen miten palvelurakenteen 

toimivuutta voidaan arvioida osana strategista johtamista? Johtoajatuksena 

työssä kulkee oletus, että systemaattista arviointitoimintaa tarvitaan osana stra-

tegiaprosessia, jotta palvelurakenteen kehitystä pystytään ohjaamaan oikeaan 

suuntaan. Tutkimus linkittyy Tampereen kaupunkiin ja täten voidaan tutkimus-

strategiana pitää tapaustutkimusta, tarkoittaen, että tutkimustuloksia ei suora-

naisesti voi yleistää koskemaan koko kuntasektoria.  

 
Tutkimuskysymykseen lähdetään vastaamaan etsimällä vastauksia seuraaviin 

alakysymyksiin: 

• Mitä tarkoittaa palvelurakenteen toimivuus arvioinnin näkökulmasta? 

• Millainen teoriakehikko muodostuu palvelurakenteen toimivuuden arviointiin 

kunnallishallinnon näkökulmasta? 

• Missä kunnallishallinnon toimintaprosessin vaiheissa arviointitietoa tarvi-

taan?  

• Millaista arviointia Tampereen kunnallishallinnossa tehdään? 

• Mikä on arviointitiedon merkitys strategisessa johtamisessa Tampereella? 

• Millaisia haasteita arvioinnin kehittämiseen liittyy Tampereella? 
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Tutkimus kohdistuu kunnalliseen palvelutuotantoon ja tutkimuksen tarkoitukse-

na on kehittää arviointiajattelua kuntasektorilla hallinnon näkökulmasta erityi-

sesti palvelusektoria ja sen toimivuutta ajatellen. Hallinnon näkökulmalla tarkoi-

tetaan sekä ylempää (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, ylin viranhaltijajohto) 

että alempaa (lautakunta, toimialajohto) organisaatiotasoa. Arvioinnin kehittämi-

sen kannalta on perusteltua tarkastella hallintoa laaja-alaisesti, sillä arvioinnin 

systemaattisuus ja koordinointi eri hallinnon tasolta toiselle on merkittävää arvi-

oinnin onnistuneisuutta ajatellen.  

 
Tutkimus muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä luodaan teoreetti-

nen kehys arvioinnin suorittamiselle palvelurakenteen toimivuutta silmällä pitä-

en. Toisessa osassa tutkimus keskittyy empiirisen aineiston avulla Tampereen 

kaupunkiin ja havaintoja ja tuloksia peilataan aikaisempaan teoriaan. Osiot limit-

tyvät tutkimuksessa kuitenkin monin paikoin keskenään ja selvää teoreettisen ja 

empiirisen aineiston eroa on vaikea havaita. 

 

Tutkimuksen toivotaan herättävän arvioinnin näkökulma tarkastelun ja kehityk-

sen piiriin osaksi strategista ajattelua Tampereella ja mahdollisesti näyttelevän 

myös osaa tulevan arviointisuunnitelman luomisessa. Strategisen arvioinnin 

tavoitteenahan on pystyä arvioimaan myös tulevaa rakenteellista muutosta: On-

ko muutos ollut toivottua ja vastaako se toimintaympäristön vaateisiin. 

 
Tutkimuksen merkittävyyttä lisää se, että Tampereen kaupunki on toimintamal-

liuudistukseensa liittyen hankkimassa myös uutta tiedonhallintajärjestelmää oh-

jaamaan toimintaa. Hankekokonaisuuteen kuuluu tietojärjestelmäuudistuksien 

suunnittelu ja toteutus, mutta lisäksi hankkeeseen liittyy myös prosessi- ja toi-

mintatapauudistuksen sekä tiedon ja tietämyksen hallinnan ulottuvuudet. Tähän 

liittyen arviointitoiminnan linkittäminen jo suunnitteluvaiheessa mukaan toimin-

tamalliin on erityisen merkityksellistä jatkon kannalta. Oikeiden rajapintojen löy-

täminen tiedontarpeeseen liittyen mahdollistaa tulevaisuudessa vertailutiedon 

keräämisen ja näin pitkittäistutkimusten tekemisen kehitykseen liittyen. 
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2.2 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaus 

Kuntatutkimuksissa tarkastelutapoina nähdään yleensä olevan yleispoliittinen 

tarkastelutapa, valtionhallinnollinen tarkastelutapa tai itsehallinnollinen tarkaste-

lutapa eli historiallis-orgaaninen traditio. Tässä tutkimuksessa tarkastelutapana 

on viimeksi mainittu, sillä itsehallinnollisen tarkastelutavan mukaan kunnallishal-

linto on ympäristöönsä nähden avoin itsenäinen järjestelmä. Se on jatkuvassa 

vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa ja on siitä riippuvainen.  

 

Itsehallinnollisen näkemyksen mukaan kuntaorganisaation tärkeimpiä toimin-

taympäristön elementtejä ovat kunnan alueella olevat asukkaat, heidän luovut-

tamansa resurssit sekä heidän kuntaan kohdistamansa odotukset ja vaatimuk-

set. Kunnan toiminnan ja sen tuotosten nähdään palvelevan ensisijaisesti asuk-

kaiden toiveita ja tarpeita. (Kallio 1992, 14.) Strateginen suunnittelu voi Brysonin 

(2004, 12) mukaan auttaa organisaatioita huomioimaan ympäristöään laajem-

malla perspektiivillä ja näin ollen kyetä löytämään ratkaisuja, jotka parhaiten 

luovat hyvää myös ympäristöllensä. Tällainen vuorovaikutuksellinen näkökulma 

sopii erinomaisesti myös arviointiajatteluun, sillä kuten Vartiainenkin (1994, 17) 

teoksessaan toteaa, arvioinnin on huomioitava myös palveluorganisaatioiden 

ympäristö ja ympäristön vaikutukset jo pelkästään asiakkaiden odotusten ja tar-

peiden kartoittamisen vuoksi. 

 

Kunta organisaationa on aluetalouden kannalta merkittävä yksikkö. Sen merki-

tys aluekehitystä muovaavana tekijänä on huomattava, ja myös tästä syystä 

tarkasteltaessa kuntaa organisaationa ei voida olla tarkastelematta sitä ilman 

sen toimintaympäristöä. Kunnan toimintaa ajatellessa, nousee esiin kunnallisen 

toiminnan perimmäinen tarkoitus eli tuottaa kuntalaisille heidän tarvitsemiaan 

palveluita. Kunnan tuloksellisuutta pohdittaessa ei näin ollen riitä, että mitataan 

organisaation sisäistä tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, vaan huomio 

on myös kohdistettava organisaation ulkopuolelle mittaamaan myös ulkoisia 

arvoja. Näistä erityisesti huomio on kohdistettava vaikuttavuuden eli kunnan 

perimmäisen tarkoituksen toteutumisen mittaamiseen.   
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Organisaatioteorioihin sen enempää syventymättä, otetaan avoin systeemi vain 

taustakuvaukseksi tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostamiseksi. Se 

antaa hyvän lähtökohdan arvioinnin kehittämiselle kunnallishallinnossa ja sen 

pitäminen taustaoletuksena helpottaa ja selkeyttää tutkimuksen kannalta oleelli-

sen viitekehyksen luomista. Koska arvioinnin kehittäminen osana strategista 

johtamista on tutkimuksen perimmäinen tarkoitus, on oleellista huomioida stra-

teginen suunnittelu ja johtaminen yhtenä viitekehystä muovaavana käsitteenä. 

Myös Haveri (2000: 14) kytkeyttää arvioinnin johtamisprosessiin. Hänen mu-

kaansa johtamisprosessi voidaan määritellä suunnittelun, toteuttamisen, val-

vonnan ja arvioinnin kehäksi (kuvio 1). Tällöin arviointi palvelee päätösten te-

kemistä, antaa tietoja uuden suunnitteluun ja toimeenpanon tueksi sekä hie-

nosäätää käynnissä olevia johtamisprosesseja.  

 

 

Kuvio 1. Suunnittelun, toteuttamisen, valvonnan ja 
arvioinnin kehä johtamisprosessissa. 

Valvonta 

Arviointi 

Toteuttaminen

Suunnittelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginen johtaminen muodostaa tutkimukseen täten laajemman viitekehyk-

sen, jonka osana arviointi näyttelee tärkeää roolia. Strategisen suunnittelun ja 

johtamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että strategian tehokkuutta käy-

tännön toiminnan ohjauksessa arvioidaan jatkuvasti. Arviointihan tuottaa ainek-

sia strategian tarkistamiseen ja uudelleen suuntaamiseen. (Houni, Nupponen & 

Pakarinen 2002, 13.) Arviointia tarkastellaan tässä tutkimuksessa siis strategi-

sen johtamisen kautta. 
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Tutkimus kohdistuu ensisijaisesti kunnan palvelurakenteen toimivuuden arvioin-

nissa sen ulkoiseen tuloksellisuuteen palvelujen tuottajana, jolloin voidaan 

tarkastelussa keskittyä tarkemmin kuntalaisille näkyviin asioihin. 

Tuloksellisuuden käsitteitä on kuvattu kuviossa 2, jossa myös näkyy 

tutkimuksen rajaus. Hiironniemi (1992, 60) korostaakin teoksessaan juuri tätä 

arvioinnin ulottuvuutta eli tulosohjatussa kunnassa toiminnan lopputulosten 

arviointiin on syytä kiinnittää huomiota. Tällöin nimenomaan voidaan puhua 

vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista.  

 

 

Tuloksellisuus 

Sisäinen Ulkoinen 

Sisäinen Tuottavuus Vaikuttavuus Ulkoinen  
palvelukyky Taloudellisuus Kustannus- palvelukyky 

vaikuttavuus 

Kuvio 2. Tuloksellisuuden käsitteet ja tutkimuksen rajaus. 

 
Tuloksellisuuden arvioinnissa myös sisäisellä tuloksellisuudella on suuri merki-

tys ja heijastuvuus ulkoiseen tuloksellisuuteen. Se ei kuitenkaan kuulu tämän 

tutkimuksen piiriin. Tutkimuksessa ei näin ollen käsitellä lainkaan sisäisiä pro-

sesseja eikä myöskään niihin liittyvää arviointia, vaikka kuten Seppänen-Järvelä 

(1999) toteaa, kytkeytyy prosessiarviointi niin tavoitekeskeiseen summatiiviseen 

arviointiin kuin toimintaa ohjaavaan palautearviointiinkin (Seppänen-Järvelä 

Eräsaaren teoksessa 1999: 104). Tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jää siten 

myös palvelurakenteessa eri toimintatapojen tarkastelu ja niiden yksityiskohtai-

nen arviointi.  
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2.3 Käsitteet 

Tutkimuksen kannalta keskeisimpiä käsitteitä ovat palvelurakenne ja sen toimi-

vuus, arviointi sekä strateginen johtaminen. Palvelurakenteella tutkimuksessa 

tarkoitetaan sitä toimintamallia ja tapaa, jolla kunta järjestää palvelunsa. Uudis-

tuneeseen kuntalakiin pohjautuen tämä voi tapahtua kunnan omana työnä, yh-

teistyössä toisten kuntien kanssa, ostamalla markkinoilta yksityisiltä palvelujen 

tuottajilta, yhteistyössä eri järjestöjen kanssa sekä muun muassa palveluseteli-

järjestelmää hyväksikäyttäen. 

 

Palvelurakenteen toimivuudella tutkimuksessa tarkoitetaan kunnan onnistumista 

järjestää palvelut tavoittelemallaan, kuntalaisten tarpeet huomioivalla tavalla. 

Toimivuus-sanaa käytetään tässä tuloksellisuus-sanan synonyyminä tarkoitta-

massa nimenomaan ulkoista tuloksellisuutta. Arviointiin liittyy tutkimuksen kan-

nalta joukko oleellisia käsitteitä, kuten jo edellä esille tulleet käsitteet tulokselli-

suus, vaikuttavuus ja palvelukyky. Arviointia ja näitä siihen linkittyviä termejä 

käsitellään perusteellisesti luvussa viisi. Strategista johtamista käsitellään puo-

lestaan tarkemmin luvussa neljä. 

2.4 Tutkimuksen luonne 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena on Tam-

pereen kaupungin hallinnon johtamisjärjestelmä.  Laadullinen tutkimusote on 

perusteltu valinta, sillä tutkimuksen tavoitteena on arviointiin liittyvien merkitys-

sisältöjen löytäminen, joilla voidaan nähdä olevan merkitystä arviointitoiminnan 

kehittämisessä.  

 

Tutkimuksen voidaan nähdä sisältävän erilaisia luonteenpiirteitä, sillä tutkimus 

sisältää useampia tavoitteita. Ensinnäkin tutkimuksessa esiintyy kartoittavan 

tutkimuksen luonteenpiirteitä, sillä nykyisen rakenteen selvittäminen on oleelli-

nen osa tutkimusta. Toisaalta voidaan tutkimuksen sanoa olevan myös ymmär-

tävä, sillä tavoitteena on arvioinnin merkityksen selkeyttäminen osana strategis-

ta johtamista ja saada vastaus kysymykseen miksi arviointia ylipäätään tulee 

tehdä. Ymmärtävä tutkimusote korostuu erityisesti empiirisen haastatteluaineis-
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ton kohdalla, sillä arviointiin liittyy paljon arvoasetelmia ja tätä kautta myös 

asenteita. 

2.5 Tutkimusmenetelmä  

2.5.1 Aineiston hankinta  

 
Tutkimuksen empiirinen osuus muodostuu Tampereen kaupungin arviointitoi-

mintaan liittyvien menetelmien kartoituksesta ja niiden kuvaamisesta, joita selvi-

tettiin eri tavoin. Yksi empiirisen aineiston keräysmenetelmä oli teemahaastatte-

lut, joihin valittiin tapauskohteen henkilöitä heidän asemaansa perustuen. Haas-

tattelujen ohella empiirisen aineistoon kuuluivat erilaiset asiakirjat, joista pyrittiin 

löytämään arviointimenetelmiä nykyisessä toimintamallissa. Asiakirjoihin kuului-

vat muun muassa eri julkaisuista saatava materiaali ja kaupungin johtoryhmän 

kokousten muistiot. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettyyn teemahaastatteluun päädyttiin ennen kaikkea 

tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen takia. Tutkimuksen tarkoituksenahan on 

arviointitoiminnan kehittäminen ja tämä edellyttää syvällistä ymmärrystä arvi-

oinnin taustalla vaikuttavista tekijöistä kuten asenteista. Haastattelu ja erityisesti 

teemahaastattelu antavat mahdollisuuden saavuttaa pintapuolista tietoa sy-

vempää ajatusmaailmaa ja näin se soveltuu tämän tutkimuksen metodiksi. 

Teemahaastattelussa aihepiirien käsittely teemoittain antaa haastateltaville li-

säksi vapauden kertoa asioista haluamillaan tavoilla haluamissaan järjestyksis-

sä, sillä teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun teema-alueet ovat 

tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2004, 197). Tämä osaltaan mahdollisti myös tässä tutkimuk-

sessa asioiden syvällisemmän tarkastelun.  

 

Teemahaastatteluihin informantit valittiin Tampereen kaupungin hallinnon vir-

kamiehistä heidän asemaansa perustuen. Henkilöiden tuli olla keskeisessä vir-

kamiesasemassa strategisen johtamisjärjestelmän kannalta joko konsernihallin-

nossa tai toimialojen hallinnossa strategisten tavoitteiden operationalisoijina 

toiminnallisiksi tavoitteiksi. Näiden henkilöiden nähtiin olevan myös keskeisessä 

asemassa arvioinnin kehittämisessä, sillä arviointia ajatellen oleellista on ni-
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menomaan huomioida eri hallinnon tasot osana arviointiprosessia. Haastatelta-

vien kohdistuminen ainoastaan virkamiehiin on perusteltua siinä mielessä, että 

arviointi ja sen kehittäminen on pääosiltaan heidän vastuullaan. Tutkimuskohde 

rajattiin koskemaan yhtä toimialaa, jotta arviointikäytännöistä kyettiin muodos-

tamaan tiiviimpi kuva. Toimialaksi empiirisen aineiston hankinnassa otettiin so-

siaali- ja terveystoimi siitä syystä, että se on kaikista laajin ja eniten budjetista 

rahaa kuluttava yksikkö, joten myös arvioinnin merkitys toimialalla korostuu.  

 
2.5.2 Aineiston kuvaaminen 

 
Haastattelurunko sisälsi neljä eri teemakokonaisuutta, joista jokainen sisälsi 

useita teemaa konkretisoivia kysymyksiä (Liite 1). Ensimmäisessä teemassa 

haastateltavilta kyseltiin tiedon roolista palvelurakenteen kehittämisessä. Aja-

tuksena oli pehmeä laskeutuminen arviointiin lähtemällä liikkeelle tiedosta ja 

sen käytöstä osana kehittämistä. Toinen teema käsitteli arvioinnin merkitystä 

kunnallishallinnossa. Tämä osio kartoitti paitsi haastateltavien asennoitumista 

arviointiin niin myös yleistä tietoutta arvioinnista ja sen käsitteistä. Kolmannessa 

osassa haastateltavilta kartoitettiin omia kokemuksia suoritettavasta arviointi-

toiminnasta Tampereen kaupungissa. Teeman avulla oli myös tarkoitus lisätä 

tutkijan omaa tietoutta Tampereella tehtävästä arvioinnista. Viimeisessä tee-

massa haastateltavilta tiedusteltiin asioita liittyen arvioinnin kehittämiseen orga-

nisaatiossa. Ennen varsinaisiin tutkimusteemoihin siirtymistä haastateltavilta 

kyseltiin taustatietoja muun muassa heidän koulutuksestaan, työtehtävistään ja 

työvuosien määrästä Tampereen kaupungin palveluksessa. 

 

Haastattelurunko lähetettiin etukäteen kaikille haastateltaville, joten heillä oli 

mahdollisuus tutustua aihepiirin taustoihin ennen haastattelua. Tämä oli haasta-

teltavien toivomus, mutta myös perusteltu toimintatapa siinä mielessä, että arvi-

ointi käsitteenä on niin monimuotoinen ja monimerkityksellinen. Tematiikkaan 

tutustumisen ajateltiinkin edistävän haastattelutilanteen kulkua. Monien haasta-

teltavien kohdalla kiireinen työtahti tosin ei ollut antanut mahdollisuutta aihee-

seen perehtymiselle ja tämä oli havaittavissa haastatteluhetkellä muun muassa 

epävarmuutena vastausten vastaavuudesta haluttuun kysymykseen. 
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Haastatteluista sovittiin puhelimitse ja haastattelut pidettiin joko Tampereen 

keskusviraston tai sosiaaliviraston toimitiloissa. Haastattelutilanteet sujuivat 

rauhallisesti ja ongelmitta, ainoastaan muutamat puhelinsoitot keskeyttivät osan 

haastatteluista ja aiheuttivat kulloinkin hetken irtautumisen itse aiheesta. Vaikka 

monet kommentoivat kysymyksiä haasteellisiksi ja vaikeiksi, niin erittäin positii-

vista oli havaita, että haastateltavat suhtautuivat haastatteluihin vakavasti ja 

kaikkien kiireidensä keskellä antoivat tarvittavan ajan haastattelujen läpiviemi-

seen.  

 

Haastatteluja tehtiin kaikkiaan kymmenen, viisi kummankin organisaatiotason 

edustajasta ja kukin haastattelu kesti tunnista kahteen. Ensimmäinen haastatte-

lu tehtiin marraskuussa 2004 ja viimeinen tammikuussa 2005. Sukupuolija-

kauma oli 50/50 ja ikähaarukka vaihteli noin 30–55 vuoden välillä. Kaikilla haas-

tateltavilla oli useiden vuosien työura takanaan Tampereen kaupungin palveluk-

sessa. Koulutukseltaan lähes kaikki olivat ylemmän korkeakoulututkinnon suo-

rittaneita, ja vaikka muutamalla ei ollut tutkintoa suoritettuna, niin heilläkin oli 

takanaan korkeakouluopintoja yliopistossa. 

 

Haastattelut nauhoitettiin ja nauhat purettiin heti haastatteluiden jälkeen use-

amman kuuntelukerran aikana ja jokaisesta haastattelusta tehtiin kirjallinen ra-

portti. Myös haastattelujen aikana kirjattiin ylös tärkeimpiä pääkohtia, mikä aut-

toi myöhemmin nauhoja purkaessa. Puhtaaksi kirjoitettuna aineistoa kertyi vii-

destä seitsemään A4-arkkia kutakin haastattelua kohden, kaikkiaan yhteensä 

55 sivua. Kirjallisessa muodossa haastattelut olivat helposti käsiteltävissä tutki-

musprosessin myöhempien vaiheiden aikana. Haastattelut olivat luottamukselli-

sia, eikä henkilöitä täten tuoda tarkemmin esille tutkimuksen aikana anonymi-

teetin säilymiseksi. Aineistoa lainattaessa suoraan informantin sanomana käyte-

tään lainauksen perässä (konserni) tai (SoTe) -tunnuksia riippuen siitä, kumman 

organisaatiotason edustaja on asian haastattelussa sanonut. Näiden lainausten 

avulla havainnollistetaan käsitteillä olevaa teemaa. 
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2.5.3 Aineiston arviointi 

 
Aineiston määrän voidaan sanoa olevan tutkimuskohteeseen nähden riittävä. 

Tapaustutkimuksen luonne sekä tutkimuskohde huomioon ottaen, ei haastatel-

tavien määrällinen suuruus ole tärkeintä vaan se, että tarpeellinen määrä oike-

anlaisia informantteja saadaan tutkimukseen osalliseksi. Haastateltavien valinta 

tehtiin huolella, jotta tärkeimmät tahot tulivat aineistoa kerätessä huomioiduksi, 

ja näin ollen aineiston voidaankin sanoa olevan kattava. Tapaustutkimuksen 

tuloksia ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä ei kuitenkaan voida suoraan yleistää 

koskemaan esimerkiksi kaikkia Suomen kuntia, mutta mikään ei estä tutkimus-

tuloksien hyödyntämistä myös muualla. 

 

Laadullisen aineiston arvioinnissa myös aineiston kyllääntyminen, eli samojen 

asioiden toistuminen, on merkki siitä, että aineistoa on riittävästi (esim. Eskola & 

Suoranta 1998, 62-63). Jo haastatteluita tehdessä oli informanttien vastauksis-

sa havaittavissa aineiston kyllääntymisen piirteitä ja ne sitten analyysin aikana 

varmistuivat samojen asioiden toistannaksi. Kymmenen haastattelua todettiinkin 

täten riittävän aineiston lähteenä. 
 
2.5.4 Aineiston analyysi 

 
Aineistoa kerätessä huomio kohdistui neljään edellä esiteltyyn teemaan. Myös 

aineistoa analysoitaessa oli teemoittainen analysointi eli teemoittelu sopiva tapa 

edetä, sillä kuten Eskola ja Suorantakin (1998, 179) toteavat, teemoittelu on 

suositeltava analysointitapa käytännöllisen ongelman ratkaisemisessa. Kullakin 

teemalla oli tarkoitus selvittää eri asioita, ja näin myös analysointivaiheessa oli 

huomio kohdistettava eri asioihin.  

 

Aineiston analyysin alkuvaiheissa kävin aineistoa läpi keskittyen yhteen tee-

maan kerrallaan ja välillä syventyen yksittäisiin kysymyksiinkin. Tällöin luin 

haastateltavien lausuntoja läpi useaan kertaan etsien yhtäläisyyksiä ja eroja, 

joista sitten kirjoitin muistiinpanoja. Tein myös merkintöjä haastatteluraporttei-

hin, jolloin niihin palaaminen on helppoa. Koska teemoittelu onnistuakseen vaa-

tii teorian ja empirian vuorovaikutusta (Eskola & Suoranta 1998, 176), esitetään 

aineiston analyysiä teoriaan limittyneenä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. 
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Seuraavassa on esitettynä kuitenkin aineiston yhteenvetomainen kuvaus ja pin-

tapuolinen analyysi teemoittain, jotta aihepiiri avautuisi hieman jo ennen teo-

reettiseen tarkasteluun siirtymistä. 

 

Ensimmäisen teeman – tiedon rooli palvelurakenteen kehittämisessä – avulla 

lähdettiin kartoittamaan informanttien mielikuvaa siitä, millainen on tiedon rooli 

tämän päivän tamperelaisessa kunnallishallinnossa. Lähes yksimielisesti haas-

tateltavat kertoivat tiedolla olevan suuri merkitys osana kehitystä. Tiedon läh-

teiksi nimettiin muun muassa väestötiedot, asiakaspalaute, henkilöstöpalaute, 

historiatieto, valtakunnalliset tilastot ja tavoitteet, benchmarking-tieto sekä lain-

säädäntö. 

 

Tiedon käytettävyydestä osana kehitystä vastaukset olivat hieman ristiriitaisia. 

Toisten mielestä tietoa käytetään jo tällä hetkellä hyvinkin paljon, mutta osa 

haastateltavista korosti sanaa pitäisi käyttää kertoessaan tiedon tarpeista. Tästä 

voikin olettaa, että yhä enemmän tietoa kaivataan käytettäväksi kehitystoimien 

taustalla. Tätä puoltavat myös haastateltavien kokemukset tietojärjestelmistä. 

Poikkeuksetta kaikki ilmoittivat, että tiedon keruuseen on kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota tulevaisuudessa, sillä nyt systemaattisen tiedon keruu on 

puutteellista. ”Vaikka tarvittava tieto saattaisikin olla saatavilla, ei se löydä tie-

tään sinne, missä sitä tarvittaisiin”, oli erään haastateltavan lausunto tämänhet-

kisestä tilanteesta.  

 

Toisaalta vastauksista ilmeni myös, että toimintaa kehitetään edelleen myös 

hyväksi tuntuvalla tavalla (”mutu-tuntumalla”) tai kuten eräs haastateltava asian 

ilmaisi ”tamperelaisen perinnetiedon” turvin eli nojataan pitkälti siihen, miten 

asiat ennenkin on tehty. Haastateltavat tunnistivat selkeästi myös tiedonvajetta. 

Tietoa kaivattiin saatavan erityisesti vaikuttavuudesta sekä kustannuksista, jo-

hon ratkaisuksi toivottiin tuotteistamisen kautta saatavaa informaatiota. 

 

Toisen teeman – arvioinnin merkitys kunnallishallinnossa – tarkoituksena oli 

kartoittaa informanttien tietämyksen tasoa arvioinnista sekä muodostaa käsitys 

arvioinnin merkittävyydestä osana palvelurakenteen kehitystä. Kaikille haasta-

teltavista arvioinnin perustarkoitus, eli tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, oli 
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selkeä. Myös arvioinnin merkitys osana kehitystä koettiin tärkeäksi ja sen roolin 

arvioitiin lisääntyvän tulevaisuudessa. Tämän hetken toiminnassa arviointitiedon 

nähtiin vielä olevan liian vähäistä.  

 

Arvioinnin käsitteistön kohdalla haastateltavilla oli erilaisia tulkintoja, johtuen 

lähinnä arvioinnin monimerkityksellisyydestä ja siitä, ettei käytettäviä termejä 

ole perusteltu käytännön toimintaan liittyen. Voikin olettaa tämän asian olevan 

yksi oleellisimmista kehittämisen kohteista. Tuloksellisuuden käsite kuitenkin 

ymmärrettiin laajasti sisältäen myös vaikuttavuus-ulottuvuuden. Vaikuttavuuden 

arviointiin liittyen haastateltavat toivat esille sen haasteellisuuden ja vaikeudet 

mittaamiseen liittyen. 

 

Kolmas teema – arviointi Tampereen kaupungin organisaatiossa – tavoitteli 

haastateltavien omakohtaisia kokemuksia arviointityöstä ja sen kautta pyrittiin 

saamaan myös syvempää analyysiä heidän suhtautumisestaan arviointiin. Mo-

net haastateltavista käsittelivät tämän teeman kysymyksiä jo edellisen teeman 

kohdalla, jolloin haastattelijan taidot joutuivat koetukselle saadakseen informan-

teilta irti entistä syvempiä ajatuksia. Osittain tässä onnistuttiinkin. Mutta toisaalta 

jotkut haastateltavista pyrkivät kääntämään vastauksensa pitäisi muotoon, jol-

loin nykytilan selvitys jäi epäselväksi. Tästä voikin olettaa, että arvioinnin nykyti-

la on hyvin epäselvää ja vaikeasti hahmotettavissa.  

 

Yhteenvetomaisesti voidaan sanoa, että arviointia kaupungissa tehdään, mutta 

hyvin epäsystemaattisella tavalla. Monet haastateltavista toivat esille sen, että 

arviointi on hyvin hajanaista ja koordinaatio puuttuu. Hallinnon sisällä virkamie-

het eivät ole kovin tietoisia siitä, millaista arviointia milläkin toimialalla tehdään 

ja ylipäätään tehdäänkö sitä edes. Sen sijaan strategisen johtamisen kautta tul-

lut tasapainotetun tuloskortin -malli on haastateltavien mukaan vienyt arviointi-

toimintaa systemaattisempaan suuntaan, vaikkakin toiminta yhä pitkälle monien 

mielestä on enemmänkin tapahtuneen dokumentointia kuin arviointia. Kokonai-

suudessaan haastateltavien mukaan Tampereella suoritetaan arviointia kuiten-

kin hyvinkin monipuolisesti ja joillakin toimialoilla, esimerkiksi päivähoidossa, 

sen sanotaan toimivan jopa erittäin hyvin. Puutteita kuitenkin löytyy ja erityisesti 

systemaattisen ja koordinoidun arvioinnin kehittäminen koetaan tärkeäksi. 
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Viimeisessä teemassa – arvioinnin kehittäminen – pyrittiin löytämään esteitä ja 

toisaalta myös mahdollisuuksia arvioinnin kehittämiselle Tampereen kunnal-

lishallinnossa. Kysyttäessä henkilöstön suhtautumisesta arviointiin jakautuivat 

haastateltavat kahteen leiriin. Toisten mielestä arviointiin suhtaudutaan positiivi-

sesti ja asian merkitys ymmärretään, mutta toiset näkivät arviointiin liittyvän 

myös kriittistä kannanottoa, jolloin sitä saatetaan pitää jopa välttämättömänä 

pahana. Arvioinnin merkityksen ymmärtämisen nähtiin korreloivan positiivisten 

asenteiden kanssa. Sikäli olennainen havainto, että negatiiviset asenteet nähtiin 

yhdeksi esteeksi arvioinnin kehittämisessä. Toisaalta myös resurssien puute 

koettiin arvioinnin kehittämisen esteeksi, niin taloudelliset kuin aikaresurssitkin. 

Avoimuutta arvioinnin ympärille peräänkuulutettiin, samoin arvioinnin käsitteis-

tön selkiyttämistä. Eri intressipiirien huomioiminen nähtiin tärkeäksi osaksi arvi-

oinnin hyväksyttävyyttä ajatellen. 

 

Empiiriseen aineistoon palataan tarkemmin tutkimuksen myöhemmissä vaiheis-

sa teoreettiseen tarkasteluun liittyen. Seuraavaksi alkaa varsinainen tutkimus-

matka kohti arviointimaailmaa.  

 

3 Kunnallinen toimintaympäristö muutoksessa 
 

3.1 Kuntien aseman muutos  

Kunnat ovat monien muiden organisaatioiden tavoin joutuneet muutosten pyör-

teisiin. Muutokset saavat aikaan uusia muutoksia ja niihin on eri tavoin kyettävä 

vastaamaan. Maailman eri organisaatioiden kiinnittyneisyys toinen toisistaan on 

vain lisääntymässä ja ympäristössä tapahtuvat muutokset eivät ole vältettävissä 

enää missään, ei edes syrjäisimmissä kunnissa. Voidaankin puhua toimintaym-

päristössä tapahtuvista muutoksista. Näiksi muutoksiksi Lumijärvi (1999, 6) lis-

taa valtion taloudellisen ohjausroolin muuttumisen, kuntien resurssien niukke-

nemisen, lainsäädännön muutokset, EU-jäsenyys, kaupan kansainvälistyminen 

ja kansainvälisten pääomasiirtojen nopeutuminen ja vapautuminen sekä uudet 

julkisjohtamisen ajattelutavat.  
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Perinteisesti kunnat ovat olleet hyvin pitkälle valtion ohjauksessa, eivätkä ole 

voineet juurikaan itse päättää asioistaan. Tämä on nyttemmin hieman muuttu-

nut ja kuntien itsemääräämisvalta on lisääntynyt. Ensinnäkin kuntien muodolli-

nen asema muuttui 1993, kun valtionosuusuudistus astui voimaan. Uudistuksen 

tarkoituksena oli lisätä kuntien kustannustietoisuutta ja samalla antaa kunnille 

mahdollisuuksia kehittää järjestelmiään omaehtoisesti. Ideaan sisältyi ajatus 

siitä, että mitä tehokkaammin ja edullisemmin kunnat palvelujaan järjestävät, 

sitä enemmän kunta itse siitä hyötyy. Myös uusi 1995 voimaan astunut kuntala-

ki on tukenut kuntien itsehallinnon vahvistumista sallien erilaisuuden ja omista 

lähtökohdista kehittämisen. 

 

Vaikka kunnat edelleenkin toimivat sekä valtion että enenemissä määrin myös 

EU:n vallan olla, on selvää itsehallinnon sallimaa kehitystä tapahtunut. Pakotta-

vana seikkana on ollut muun muassa resurssien niukkeneminen, joka tulevai-

suudessa suurten ikäluokkien eläköityessä yhä vaan korostuu. Toisaalta sa-

manaikaisesti, niukkenevista resursseista huolimatta, kuntalaiset vaativat yhä 

laadukkaampia palveluita, jolloin kunta organisaationa on ristitulessa. Haasteita 

tulevaisuuden suhteen siis tulee olemaan, jotta kyetään säilyttämään asema 

kuntalaisten hyvinvoinnin takaajana. 

 

Muutokset siis tuovat ennen kaikkea haasteita aikaisemmin niin vakaana pysy-

neelle kuntasektorille. Sotarauta (1996) tiivistää kuntaa kohdanneet muutokset 

teoksessaan kolmeksi muutosvoimaksi, jotka ovat vaikuttaneet kuntien toimin-

taan. Ne ovat kansainvälistyminen, talouden kriisi ja kuntien muodollisen ase-

man muutos. On vaikea alkaa erottelemaan syy-seuraus-suhteita toisistaan, tai 

sanoa mikä on seurausta mistäkin muutoksesta. Mutta kuten Sotarautakin teok-

sessaan toteaa, voidaan hyvin nähdä, että nämä voimat yhteenkietoutuneena 

vaikuttavat kunnissa uuden kehitysnäkemyksen ja uusien suunnittelukäytäntö-

jen taustalla. (Sotarauta 1996, 35.)  
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3.2 Toimintamallit muutoksessa  

Kuntasektori on toimintaympäristön muutosten ja muuttuneen asemansa pakot-

tamana joutunut etsimään uusia ratkaisuja toimintamalliuudistuksilla toimintansa 

kehittämiseksi. Haverin (2000: 9) mukaan uudistukset ovat kohdistuneet julki-

sen sektorin rooliin ja kokoon, valtion ja kuntien väliseen suhteeseen, henkilös-

töön ja palkitsemisjärjestelmiin, ohjausjärjestelmiin, organisaatio-rakenteeseen 

ja -kulttuuriin sekä johtamiseen. Eli uudistusten voidaan sanoa koskeneen kaut-

taaltaan kaikkia kunnalliseen toimintaan liittyviä keskeisiä osa-alueita. 

 

Julkisen sektorin ja erityisesti kunnallishallinnon uudistamispolitiikan taustalla 

vaikuttaneita ideologioita voidaan nähdä olevan useita. Haverin (2000) mukaan 

näitä ovat johtamista, markkinamekanismeja ja toimijoiden välistä vuorovaiku-

tusta korostava suuntaus. Myös kunnallisilla arvoilla, hallintokulttuurilla ja näistä 

voimansa saavilla ajatuksilla ja tavoitteilla on oma merkityksensä hallinnon uu-

distuksia suuntaavina tekijöinä. (Haveri 2000: 11.)  

 

Olivat ideologiat uudistusten taustalla sitten mitä tahansa, on moniin eri ajatus-

malleihin sisältyvä syy uudistuksiin lähtemiselle kuitenkin tehokkuuden aikaan-

saaminen, sillä parantuvan tehokkuuden ja tuottavuuden tiedetään saavan ai-

kaan monia kehitysnäkymiä. Palvelujen arviointiseminaari -kirjoituksessa 

(27.05.2004) on eroteltu kuusi eri näkökulmaa/toimintoa, missä parantuva te-

hokkuus ja tuottavuus tulee esille. Sen sanotaan näkyvän parantuvana palvelu-

jen saatavuutena ja laatuna, kustannuskehityksen parempana hallintana tai 

alentuvina kustannuksina, voimavarojen vapautumisena uusiin tai muuttuviin 

tarpeisiin, kehittyvinä työtehtävinä, työhyvinvointina ja kilpailukykyisenä palkka-

uksena, julkisen sektorin jäntevämpänä tavoiteasetteluna ja parempina tuloksi-

na ja vaikuttavuutena, yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamisena muuttuvissa 

tarpeissa ja globaalissa kilpailuympäristössä. (Palvelujen arviointiseminaari 

27.05.2004). 

 

Nämä kaikki esille tuodut seikat ovat epäilemättä sellaisia kehityssuuntauksia, 

joihin kaikki pyrkivät. Epäilyksiä niiden saavuttamiseksi varmaankin kyllä riittää, 

sillä maalaisjärjellä ajatellen jonkin asian tehostaminen on aina jostain toisesta 
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asiasta pois. Toiminnan tehostaminen ei kuitenkaan ole kaikissa organisaa-

tiorakenteissa helposti järjestettävissä. Näin ollen toimintaympäristön ja kansa-

laisten palvelutarpeiden muuttuessa on paine palvelutuotannon tehokkuutta 

lisääviin rakenteellisiin uudistuksiin kasvanut.  Palvelujen arviointiseminaarin 

(27.5.2004) mukaan hyvinvointipalvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden paran-

tamisessa keskeisiä rakenteellisia uudistuksia ovat: 

 

1. Asiakkuuksien määrittäminen, palveluprosessien ja organisaatioraken-

teiden eheyttäminen ja uudistaminen asiakaslähtöisiksi ja kokonaistalou-

dellisiksi, sekä asiakkaiden personointi palvelutarpeiden edellyttämällä 

tavalla ottaen huomioon asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. 

2. Voimavarojen kohdentaminen, lainsäädännön ja muun ohjauksen uudis-

taminen palvelujen laatua, kustannustehokkuutta ja tuottavuutta edistä-

väksi. 

3. Toimintamallien, logistiikan ja rakenteiden sekä työvälineiden (mukaan 

lukien tieto- ja viestintätekniikka) kehitystyön tehostaminen ja tulosten 

käyttöönotto. 

4. Toiminnan mittakaavaetujen, erikoistumisetujen ja verkottumisen hyö-

dyntäminen sekä keskittyminen ydintehtäviin ja muiden tehtävien kuten 

yleishallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen/uudelleenorganisointi, uudis-

taminen ja sähköistäminen. 

 

Erityisesti suuret kaupungit ovat Suomessa tällä hetkellä käymässä läpi toimin-

tamalliuudistuksia, joissa muutoksen kohteena on usein palvelurakenteen uu-

distaminen. Tampere on hyvä esimerkki tällaisesta kunnasta. Tampereella muu-

tos ei kohdistu ainoastaan palvelurakenteeseen vaan ulottuu koko toimintamal-

liin, jolloin ollaan hyvin haastavassa ja mielenkiintoisessa tilanteessa. Tampe-

reella ollaankin toimintastrategioiden laadinnassa ja toimeenpanossa Suomes-

sa edelläkävijöinä, ja useat kaupungit ovatkin ottaneet Tampereen malliesimer-

kikseen. Kaikki neljä edellä lueteltua rakenneuudistuksen tavoitetta on myös 

löydettävissä Tampereen kaupungin uuden toimintamallin 2007 tavoitteista 

(Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005). 
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3.3 Toimintamalliuudistus Tampereella 

Tampereella eletään suurten muutosten keskellä. Käynnissä oleva toimintamal-

lin muutos koskettaa lähes kaikkea toimintaa hallinnosta aina toimialoille asti. 

Muutokset pohjautuvat Kaikem Paree Tampere -kaupunkistrategiaan, jossa 

määritellään toiminnan ohjauksen kokonaislinjaukset ja joka näin ollen toimii 

kaupunginhallituksen johtamisvälineenä. ”Organisaatiouudistus tähtää toimialo-

jen välisten raja-aitojen kaatamiseen. Otamme käyttöön prosessiorganisaation 

ja -mallin, jossa operoidaan toimialojen yli”, kertoi Tampereen kaupungin mate-

riaalipäällikkö Erkki Harju uudistuksen luonteesta Kunnallisuomi-lehden artikke-

lissaan syksyllä 2004 (Harju 2004, 8). Tämän kymmenen kuukautta kestäneen 

tutkimusprosessin aikana toimintamalliuudistus on hakenut uomiaan ja edennyt 

välivaihe välivaiheelta kohti lopullista muotoaan. Tämä askelittainen edennyt 

prosessi kertoo jo paljon toimintamalliuudistuksen luonteesta ja nopeudesta, 

jolla se toteutetaan. Liitteessä 2 on kuvattuna Tampereen kaupungin uusi orga-

nisaatiorakenne.  

 

Hallintouudistusta voitaisiin Haverin (2000: 9) mukaan luonnehtia muutokseksi, 

jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa tai poistaa joitakin sen toiminnassa 

havaittuja ongelmakohtia. Nimenomaan tästä on kysymys myös Tampereella 

käytävässä muutosuudistuksessa. Myös Haverin esiintuoma hallintouudistuksil-

le tyypillinen ohjelmallisuus, eli uudistushankkeiden kytkeytyminen toisiinsa 

muodostaen suhteellisen yhdenmukaisen kokonaisuuden, on paikannettavissa 

Tampereen strategisesta muutosprosessista. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin uudistus liittyy palvelurakentee-

seen. Peruspalvelujen järjestäminen on kunnan yksi lainmääräämistä tehtävis-

tä. Peruspalvelujen järjestämisen yhteydessä palvelujen saatavuuden ja laadun 

varmistaminen on yksi kuntien toiminnan yleisimmistä tavoitteista, mihin toimin-

taympäristön muutokset tuovat haastetta. Tampereella palveluiden hankinta-

strategia on toiminut rakennemuutoksen pohjana palvelusektorilla. Palvelustra-

tegiassa esitetään, kuinka kunta vastaa palvelujen järjestämisestä jatkossa. 

Uudistuneeseen kuntalakiin pohjautuen tämä voi tapahtua kunnan omana työ-

nä, yhteistyössä toisten kuntien kanssa, ostamalla markkinoilta yksityisiltä pal-

 



 24

velujen tuottajilta, yhteistyössä eri järjestöjen kanssa sekä muun muassa palve-

lusetelijärjestelmää hyväksikäyttäen. Tampereella tämä kuntalain tarjoama 

haaste on otettu vastaan ja toimintamalliuudistuksella tähdätään muun muassa 

tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönottoon.  

 

Valkaman (1994) mukaan julkisen palvelutuotannon monien ongelmien keskei-

simpänä syynä pidetään kilpailun puutetta, joka on johtanut alhaiseen tuotta-

vuuteen ja säästäväisyyden laiminlyöntiin. Lisäksi kunnalliset yksiköt ovat  hitai-

ta sopeutumaan ympäristön muutoksiin, sillä toiminta määräytyy hallinnollisten 

päätösten perusteella sen sijaan että toiminta määräytyisi kysynnän mukaan. 

Tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönottoa perustellaankin juuri kilpailun lisäämisellä, 

jonka vaikutuksena tehottomuus karsiutuu tuotannosta. (Valkama 1994: 11.) 

Tähän on pyritty myös Tampereen toimintamalliuudistuksella. 

 

Tilaaja-tuottaja-mallissa kunnan tehtävänä on toimia tarjonnan johtajan roolissa. 

Tällöin tärkeimpiä tehtäviä ovat tarpeiden selvittäminen ja siltä pohjalta palve-

luista päättäminen, eri tuottajien (ja tuotantotapojen) arviointi sekä palvelujen 

ostaminen. Tarjonnan johtajana kunta asemoituu kuntalaisten eli palvelujen 

käyttäjien ja palvelujen tuottajien väliin. Tällöin kunta valitsee kuntalaisille par-

haimmat tuottajatahot, ja vastaa siitä, että tuotantoyksiköt tuottavat kuntalaisille 

sopivia palveluja. (Valkama 1994: 15.)  

 

Tilaaja-tuottaja-malliin siirtyminen vaikuttaa monien tahojen toimintaan ja mo-

nenlaisia muutoksia on edessä. Ensinnäkin palvelujen hankinta edellyttää pal-

veluja tilaavien yksiköiden erottamista niitä tuottavista. Palvelujen järjestämises-

tä vastaavat tilaajat muodostuvat lautakunnista, joita tukee asioita valmisteleva 

virkakoneisto. Palvelujen tuottamisesta huolehtivat johtokunnissa toimivat luot-

tamushenkilöt ja heidänkin apunaan toimivat virkamiehet. (Tampereen kaupun-

gin toimintamalliuudistus.) 

 

Mallin etuna nähdään palvelujen tuottajien työskenteleminen lähellä asiakkaita 

eli kaupunkilaisia, jolloin ne voivat keskittyvät palvelujensa tarjoamiseen, palve-

lutuotteiden kehittämiseen ja toimintansa tehokkuuteen. Toisaalta palvelujen 

tilaajayksiköt taas voivat selvittää muun muassa sitä, mitä palveluita kaupunki-
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laiset tarvitsevat ja mistä ne edullisimmin voi hankkia. Näin säästetään rahaa, 

vastataan nopeasti kaupunkilaisten muuttuviin tarpeisiin ja turvataan palvelut, 

vaikka henkilöstön määrä vähenisikin. (Tampereen kaupungin toimintamalliuu-

distus.) 

  

Uudistuksella on vaikutuksensa myös kaupungin budjetin rakenteeseen. Budje-

tista osoitetaan määrärahat ainoastaan palvelujen tilaajille, jotka maksavat 

hankkimistaan palveluista tuottajille. Lisäksi tuottajat joutuvat kilpailemaan tila-

uksista palvelumarkkinoilla. (Tampereen kaupungin toimintamalliuudistus.) 

 

Tampereella tilaaja-tuottaja-malli tulee esille tilanteessa, kun jatkossa peruste-

taan uusi palvelu tai laajennetaan olemassa olevaa palvelua oleellisen paljon. 

Tällöin selvittämisen kohteeksi tulee tuotannontapa eli laajennetaanko omaa 

tuotantoa vai ostetaanko palvelu ulkoa. Tampereen kaupungin materiaalipääl-

likkö Erkki Harju kommentoi uudistusta Kunnallissuomi-lehdessä seuraavasti: 

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen on uutta koko valtakunnan tasolla. 

Tyypillisesti kunnissa kyseiset palvelut on tuotettu itse. Nyt esimerkiksi ham-

mashoidon jonojen purkaukset pakottavat uusien ratkaisujen äärelle.” (Harju 

2004, 10.) 

 
Tilaaja-tuottaja-mallissa oleellista on myös palvelujen tuotteistamista koskeva 

toiminta. Palvelujen tuotteistamisella tarkoitetaan ”tuotteen” sisällön määrittele-

mistä. Tällöin palvelujen kustannusrakenne selkiytyy ja palvelun sisältö tulee 

läpinäkyvämmäksi myös muille tahoille. Myös vertailtavuus mahdollistuu. Tuot-

teistamisella odotetaan olevan myös taloudellista kustannustehokkuushyötyä 

kunnan omassa palvelutuotannossa. 

 

4 Strateginen johtaminen kunnissa 
 

4.1 Strateginen ajattelu muutoksen hallinnassa 

Toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammin, on monissa kunnissa lähdetty 

perinteisen kuntasuunnittelun ohella käyttämään apuna strategista suunnittelua. 

Kaikissa Suomen suurissa kunnissa strateginen suunnittelu onkin Kuntaliiton 

 

http://www.tampere.fi/hallinto/toimintamallinuudistus/tilaatuottajamalli/index.html
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vuonna 2000 tekemän selvityksen mukaan käytössä. Strategisessa suunnitte-

lussa kysymys on strategiselle ajattelulle perustuvasta analyyttisestä ja luovasta 

prosessista, jossa kunta valmistautuu kohtaamaan entistä vaikeammin ennus-

tettavissa olevan tulevaisuuden ja toimimaan parhaimmalla mahdollisella tavalla 

(Houni ym. 2002, 8). Bryson (2004) puolestaan määrittelee strategisen suunnit-

telun tieteelliseksi tavaksi tuottaa perustavaa laatua olevia päätöksiä ja toimen-

piteitä, jotka muovaavat ja ohjaavat sitä, mikä organisaatio on, mitä se tekee ja 

miksi se sitä tekee (Bryson 2004, 6).  

 

Strategisen suunnittelun etuina Bryson (2004, 11-13) pitää ensinnäkin avain 

toimijoiden kykenevyyttä strategiseen keskusteluun, jossa korostuu strategisen 

ajattelun, toimimisen ja oppimisen prosessi. Myös organisaation kykenemisen 

parempaan päätöksentekoon hän näkee strategisen suunnittelun tuomana hy-

vänä puolena. Lisäksi näistä edellisistä usein seuraa se, että organisaation te-

hokkuus paranee. Muita hyötyjä hänen mukaansa ovat myös lisääntynyt tehok-

kuus myös organisaatiota laajemmassa sosiaalisessa ympäristössä sekä stra-

tegian piiriin kuuluvien ihmisten hyötyminen strategisesta suunnittelusta muun 

muassa selkeämpien rooli- ja vastuualueiden välityksellä. 

 

Strateginen suunnittelu voidaan jakaa eri osaprosesseihin. Bryson (2004, 33-

34) jaottelee strategiaprosessin kymmenaskeliseksi strategian muutoskehäksi, 

jonka tarkoituksena on lisätä osallistumista, kehittää ideoita, muodostaa voittoi-

sa koalitio ja toimeenpanna strategioita. Hänen mukaansa kymmenen vaihetta 

ovat strategisen suunnitteluprosessin hyväksyminen, organisaation mandaatin 

ymmärtäminen, organisaation tehtävän ja arvojen määritys, ulkoisen ja sisäisen 

ympäristön arvioiminen, näiden edellisten kohtien kautta määritellä organisaati-

on strategiset päämäärät, muodostaa strategiat päämäärien saavuttamiseksi, 

strategisen suunnitelman tarkastelu, luoda organisaatiolle vaikuttava visio, ke-

hittää tehokas implementointiprosessi ja lopuksi vielä uudelleen arvioida strate-

gioita sekä koko strategiaprosessia. Jokaisen näistä kymmenestä askelmasta 

pitäisi johtaa toimenpiteisiin, tuloksiin, arviointiin ja oppimiseen. 

 

Strategiaprosessi lähtee liikkeelle nykytilan analysoinnista, jonka kautta määri-

tellään haluttu tavoitetila, visio päämäärineen sekä konkreettisine tavoitteineen. 
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Lopuksi mietitään ne toimenpideohjelmat, joilla asetettuihin päämääriin ja tavoit-

teisiin päästään. Toisin kuin perinteinen lyhyen tähtäimen kuntasuunnittelu, 

strategisessa suunnittelussa vision, mission ja arvojen määritys on oleellinen 

osa strategista johtamista. Nämä asiat muodostavat perustan minkä tahansa 

organisaation johtamiselle. Ne ohjaavat päätöksentekoa ja vaikuttavat jokaisen 

toimihenkilön päivittäiseen toimintaan. Strategisen suunnittelun vahvuutena 

nähdäänkin erityisesti tulevaisuuteen tähtääminen arvioituja mahdollisuuksia 

hyödyntäen, eikä jäädä suorittamaan ainoastaan tätä päivää koskevia asioita.  

 

Strategiaperustan määrittely antaa lähtökohdan ja suunnan tulevaisuuteen. 

Strategiaperustan määrittelemiseksi strateginen suunnittelu tarvitsee lähtökoh-

dakseen käyttökelpoista, analysoitua tietoa kunnan menneisyydestä, nykyisyy-

destä ja tulevaisuudesta. Tietoa tarvitaan mm. kunnan toimintaympäristössä 

tapahtuvista muutoksista, kunnan eri toiminnoista, palveluista, kustannusraken-

teista, organisaatiosta, taloudesta ja sidosryhmistä. Ennen kaikkea kunnan 

asukkaiden arvoista/arvostuksista, vaatimuksista ja odotuksista. (Houni ym. 

2002, 11.) Esimerkiksi Tampereen kaupungin strategiaperustana on käytetty 

analyysiä muutosvoimista ja kaupungin perinteisten menestystekijöiden kyvystä 

vastata muutokseen, tietoa kaupungin sidosryhmistä ja kilpailijoista, ennustetta 

kaupungin väestönkasvusta sekä koko strategian kattavaa näkemystä strategi-

asta kestävän kehityksen toteuttajana. Näin muodostettu strategiaperusta on 

tuottanut sen tiedon, jonka pohjalta on syntynyt visio Tampereesta vuonna 2012 

sekä ne menestystekijät, joissa onnistumalla visio saavutetaan. (Kaikem paree 

Tampere -kaupunkistrategia.) 

 

Kriittisiksi menestystekijöiksi muodostuvat ne asiat, joissa kaupungin on menes-

tyttävä visiossa määritellyn tilan saavuttamiseksi. Ne ovat asioita, joissa onnis-

tuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin orga-

nisaation menestymiseen. Kriittisten menestystekijöiden on oltava yhtä aikaa 

tärkeitä ja sellaisia, että organisaatio voi vaikuttaa niihin omilla toimenpiteillään. 

(Kaikem Paree Tampere -kaupunkistrategia.) Menestystekijät sitten muotoillaan 

tavoitteiksi, joiden saavuttamista voidaan seurata ja arvioida.  
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4.2 Tasapainotettu tuloskortti ja strategioiden implementointi  

Strategisen johtamisen keskeisiä tehtäväalueita ovat strategian laatiminen ja 

sen toimeenpano eli implementointi. Strategian toimeenpanolla tarkoitetaan 

Toivasen (2001, 30) mukaan päätöksenteon, strategian ja organisaatioraken-

teen yhteensovittamista. Koska strategioissa liikutaan abstrakteilla tasoilla, on 

tärkeää, että ne operatiivisilla toimenpiteillä kyetään muuttamaan konkreettiselle 

tasolle.  

 

Strategisten suunnitelmien jalkauttaminen operatiiviselle tasolle on tuottanut 

monissa kunnissa vaikeuksia. Haastatteluissa tuli esille, että myös Tampereella 

ensimmäisten strategioiden laadinnan yhteydessä tämä ongelma oli esillä. Rat-

kaisuna ongelmaan on yrityssektorille alkujaan kehitettyä tasapainotetun tulos-

kortin -mallia alettu soveltaa myös julkisella sektorilla ja malli onkin yleistynyt 

strategisena työkaluna moneen kuntaan viime aikoina, näin myös Tampereella. 

Tasapainotettu tuloskortti tuo selkeitä etuja suhteessa perinteiseen panos-

tuotos-perusteiseen tuloksellisuuden mallintamiseen. Strategisen johtamisen 

avulla kyetään myös tasapainottamaan määrälliseen ja laadulliseen tulokselli-

suuteen liittyvät vaateet sekä käyttämään henkilöstövoimavarojen kehittämisen 

ja oppimisen tuomat pitkän aikavälin hyödyt (Lumijärvi 1999, 9). 

 

Tasapainotettu tuloskortti eli Balanced Scorecard (BSC) on alkujaan Robert 

Kaplanin ja David Nortonin käsialaa ja malli on kehitetty 90-luvun alussa. Malli 

kehitettiin liikeyritysten strategiseen johtamiseen tavoitteenaan yhdistää toimin-

nan lyhytaikainen ohjaus pitkäntähtäimen visioon ja strategiaan. Mallissa esiin-

tyvillä johtamisnäkökulmilla pyritään jäsentämään pitkän aikavälin visioita ja 

päämääriä ja tekemään ne paremmin johdettaviksi. Mallissa yhdistyy taloudelli-

suuden ohella myös laadulliset ja inhimillisen pääoman tekijät, kun organisaati-

on toiminnan tuloksia tarkastellaan neljästä näkökulmasta: taloudellisuus-, asia-

kas-, prosessi- ja oppimisen näkökulma. Taloudellisuus on kuitenkin kaiken 

kulmakivenä. Näkökulmien kautta voidaan toimintaa tarkastella myös kolmena 

aikaulottuvuutena, taloudellisuuden kuvatessa menneisyyttä, asiakas ja proses-

sinäkökulmien kuvatessa nykyisyyttä ja oppimisen näkökulman tulevaa kyvyk-

kyyttä. (Olve, Roy & Wetter 1999, 15-16.) 
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Mallissa jokaiselle näkökulmalle muodostetaan vision ja siitä muodostetun stra-

tegian toteutumista edellyttävät tavoitteet ja niille asetetaan mittarit. Mittarit eivät 

ole pelkkiä yksittäisiä tunnuslukuja, vaan niiden tulee linkittyä ketjuiksi ja hierar-

kiaksi, joka konkretisoi vision ja strategian mitattaviksi indikaattoreiksi (Lumijärvi 

1999, 9). Mittaristo siis tukee strategiaa, mikäli on kyetty määrittelemään selkeät 

syy-seuraussuhteet tavoitteiden välille, mitataan oikeita suorituksia ja mittaristol-

la on selkeä yhteys taloudellisiin mittareihin.  

 

Mallista on tehty useita muunnelmia julkiselle sektorille sopivammiksi, sillä ero-

aahan liikeyritykset julkisyhteisöistä monin tavoin. Pelkästään jo toiminnan ta-

voite on erilainen, sillä voiton tavoittelu ja omistajien arvon lisääminen ei ole 

julkisen organisaation perimmäinen tavoite (kts. eroista tarkemmin esim. Lumi-

järvi 1999). Kuviossa 3 on esitetty kunnallisella sektorilla usein esiintyvä malli, 

jossa neljänä näkökulmana ovat vaikuttavuus, resurssit, prosessit ja uudistumi-

nen.  

 

 

Miksi olemme olemassa? Strategiaperusta 
Millaista tulevaisuutta 
haluamme? 

VISIO 

 Miten visio toteutetaan 
näistä näkökulmista? 

NÄKÖKULMAT  
 

Vaikuttavuus    Resurssit    Prosessit    Uudistuminen 
Missä asioissa meidän on 
ehdottomasti onnistuttava? KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 

Mistä tiedämme olemmeko 
onnistuneet? ARVIOINTIKRITEERIT 

TAVOITETASOT Millaista onnistumista 
tavoitellaan? 

Kuka vastaa? VASTUUTUS 
Onko strategia tasapainossa? TASAPAINOTUS 
Miten strategia pannaan 
käytäntöön? 

TOIMINNALLISTAMINEN 

Kuvio 3. Tasapainoinen tuloskortti kuvattu prosessina. 
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Tasapainoinen tuloskortti lähtee liikkeelle mission toimeenpanosta. Julkisella 

sektorilla asiakasnäkökulma voidaan ajatella toiminnan lähtökohdaksi, toisin 

kuin perinteisessä BSC-mallissa lähtökohtana ollut taloudellinen näkökulma. 

Asiakasnäkökulmaa mallissa edustaa laajempi vaikuttavuuden käsite, jota muut 

johtamisen näkökulmat onnistuessaan vahvistavat. Tämä kyseinen malli on 

käytössä muun muassa Tampereella. Mallista näkee käytettävän myös useita 

eri nimityksiä kuten tasapainotettu mittaristo, tasapainotetun onnistumisen 

haaste jne. Tässä tutkimuksessa puhutaan tasapainotetusta tuloskortista. 

 

Mallissa johtamisnäkökulmien kautta luodaan kriittiset menestystekijät, joiden 

kautta puolestaan muodostetaan arviointikriteerit ja tavoitetasot. Tavoitetasojen 

saavuttaminen osoittaa lyhyellä aikavälillä etenemistä strategian suunnassa. 

Arviointikriteerille asetettu tavoite voi olla määrällinen tai laadullinen kuvaus tar-

kasteltavan asian ominaisuuksista, joiden perusteella voidaan erottaa onnistu-

minen epäonnistumisesta. Arviointikriteerin tehtävänä on siis osoittaa, eteneekö 

kaupunki strategiansa mukaisesti. Arviointikriteerin määrittelyn tavoitteena on 

etsiä mittari, väline tai keino, joka kuvaa parhaiten kaupungin tai sen yksikön 

onnistumista kriittisessä menestystekijässä.  

4.3 Strateginen johtaminen Tampereella 

Tampereella strateginen johtaminen pohjautuu, kuten edellä on jo todettu, Kai-

kem Paree Tampere -kaupunkistrategiaan, jossa määritellään toiminnan ohja-

uksen kokonaislinjaukset ja joka näin ollen toimii kaupunginhallituksen johta-

misvälineenä. Kaupunginvaltuuston hyväksymänä kaupunkistrategian vuosittai-

set strategiset tavoitteet toimivat kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoittei-

na. (kts. esim. Tampereen kaupungin johtoryhmän kokous 20.09.2004).  

 

Kaupunkistrategia on niin sanottu ylästrategia, joka antaa suuntaviivat muille 

strategioille. Kaupunkistrategian lisäksi strategiseen johtamisjärjestelmään kuu-

luvat toimialakohtaiset strategiat, poikkihallinnolliset toimintastrategiat sekä eri-

näinen määrä tehtäväalue- ja yksikkökohtaisia strategioita. Haastatteluissa il-

meni, että käynnissä olevien suunnitelmien mukaan Tampereella alastrategiat 

ovat tosin muuttumassa ohjelmiksi seuraavalla valtuustokaudella, noudattaen 

kuitenkin alastrategioiden luonnetta. Tämän muutoksen toivotaan selkeyttävän 
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johtamisjärjestelmää ja korostavan kaupunkistrategian merkitystä suurten linjo-

jen muodostamisessa.  

 

Tampereella strategioiden implementoinnissa on käytössä tasapainotettu tulos-

tuloskortti , jota on sovellettu Tampereen näkökulmaan sopivaksi (kts kuva 3). 

Kaikkien Tampereen kaupungin strategiseen johtamisjärjestelmään kuuluvien 

strategioiden on pohjauduttava BSC-menetelmään, jotta tasapainoisen onnis-

tumisen strategiamenetelmän käyttö kaupungin johtamisjärjestelmänä on yli-

päätään mahdollista ja järkevää.  

 

Tampereella strategiaprosessi on noudattanut pitkälle edellä esiteltyä Brysonin 

kymmenaskelista mallia. Tässä siihen yksityiskohtaisemmin perehtymättä esite-

tään ainoastaan muutamia pääkohtia. Aiemmin oli maininta jo strategiaperustan 

määrittelemisestä. Se loi pohjan koko strategiatyölle ja strategian määrittämisel-

le. Sitä seurasi vision määrittäminen sekä sen pohjalta kymmenen strategisen 

päämäärän muodostaminen ohjaamaan ajattelua ja toimintaa kohti visiota.   

 

Vision ja strategisten päämäärien asettamisen jälkeen Tampereen kaupungin 

strategiaa rakennettiin edelleen määrittelemällä visiota ja päämääriä jäsentävät 

johtamisnäkökulmat, jotka ovat jo edellä esille tulleet vaikuttavuus, rakenteet ja 

prosessit, uudistuminen sekä resurssit (kuva 4). Näkökulmat ovat sidoksissa 

toisiinsa ja kokonaisonnistuminen edellyttää näkökulmien keskinäisen yhteyden 

ymmärtämistä sekä niiden tasapainoista toteuttamista. Vaikuttavuus on johta-

misnäkökulmista keskeisin. Muut kolme johtamisnäkökulmaa, toiminta- ja palve-

lujärjestelmien uudistaminen, prosessien ja rakenteiden kehittäminen sekä kau-

pungin resurssit, tuottavat tahdottua vaikuttavuutta eli palveluja, turvallisuutta, 

ympäristön hyvää tilaa ja yritystoiminnan edellytyksiä jne. (Tarkastuslautakun-

nan arviointikertomus 2003.) 
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VAIKUTTAVUUS UUDISTUMINEN 
  
1. Palvelujen saatavuus ja laatu 6. Palvelujärjestelmän uudistuminen 
2. Tasapainoinen yhdyskuntarakenne 7. Tietoyhteiskunnan soveltaminen 
3. Hyvä ja turvallinen ympäristö 
4. Koulutetut ja osaavat ihmiset 
5. Yritystoiminnan edellytykset 

VISIO JA STRATEGIAPERUSTA 
Tampere on kestävällä tavalla kansa-
laisten tietoyhteiskunta ja osaamisen 
keskus. Sen toiminta perustuu rohke-
aan oma-aloitteisuu-teen, hyvään pal-
veluun, laajaan verkottumiseen ja 
seutuyhteistyöhön.

PROSESSIT JA RAKENTEET RESURSSIT 
  
8. Strategisten prosessien toimivuus 9. Osaava henkilöstö 
- Toimiva päätöksenteon tamperelainen 
malli 

10. Taloudellinen liikkumavara 

- Johtamisjärjestelmä 
- Maankäytön suunnittelu 

Kuvio 4. Tampereen kaupungin tuloskortti (Lähde: Kaikem Paree Tampere -kaupunki-
strategia). 

 

Prosessinäkökulma tarkastelee prosesseja, organisaatiota, vuorovaikutussuh-

teita ja järjestelmiä, joiden kautta saadaan aikaan parannuksia vaikuttavuustu-

loksissa. Uudistuminen puolestaan tarkoittaa kaupungin ja sen henkilöstön ky-

kyä toimia uudella tavalla ja lisätä siten kaupungin mahdollisuuksia toteuttaa 

tavoitteet käytettävissä olevilla resursseilla. Strategian alkuvaiheessa uudista-

minen kohdistuu näkyvimmin kaupungin toiminnan rakenteisiin, toimintatapaan 

ja tuotantoprosesseihin. (Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2003.) 

 
Tasapainoisen onnistumisen strategisessa johtamisjärjestelmässä lähdettiin 

liikkeelle organisaation ylätason tuloskortin laatimisesta eli kaupungin tuloskor-

tin laatimisesta. Korttiin on kuhunkin johtamisnäkökulmaan määritelty sitä kos-

kevat kriittiset menestystekijät. Tämän jälkeen tuloskortti vyörytettiin toimialoille 

ja edelleen sitä alemmille organisaation tasoille. Vyöryttäminen tarkoittaa siis 

tasapainoisen tuloskortin laatimista organisaation kaikille tasoille. Näiden eri 

organisaatiotasoille laadittujen tuloskorttien tulee olla sopusoinnussa toistensa 

kanssa, jolloin tarkastelunäkökulmat ovat kullakin tasolla samat samoin kuin 

strategiset päämäärät. Ainut ero eri tasojen tuloskorttien välillä on siinä, että 
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suorituskyvyn mittarit ovat eri tasoilla erilaiset. (Tampereen kaupungin strate-

giakurssi.) 

 
Strategiaprosessin tarkoituksena on olla läpinäkyvä ja mahdollisimman monien 

henkilöiden yhdessä toteuttama. Tampereella prosessi käynnistyykin kevättal-

vella toteutettavalla kuntalaisille, asiakkaille ja kaupunginvaltuutetuille suunna-

tulla talous- ja strategiafoorumikyselyllä, jossa vastaajat mm. asettavat kaupun-

gin palveluja koskevia painopistealueita mieleiseensä tärkeysjärjestykseen. 

Myös lapset ja nuoret on huomioitu, sillä kysely osoitetaan myös lapsia ja nuoria 

edustaville Lasten Parlamentille ja Nuorisofoorumille. Kaupunginvaltuusto valit-

see kyselyn tulosten pohjalta tärkeimmät palvelujen laatua ja saatavuutta käsit-

televät strategiset tavoitteet seuraavan vuoden talousarvioon, jotka kaupungin-

hallitus sitten vahvistaa kaupunkistrategian tarkistamisen lähtökohdat hyväksy-

essään. (Tampereen kaupungin strategiakurssi.) 

 

Strategian käytäntöön vieminen edellyttää selkeästi määriteltyä henkilökohtaista 

tai kollektiivista vastuuta kunkin tavoitteen toteuttamisen ja raportoinnin osalta. 

Kaupunkistrategian vuositavoitteet ovat vastuutettu kaupunginjohtajan päätök-

sellä tavoitteiden toteutumisesta vastaaville johtaville viranhaltijoille. Vastuu-

henkilöiden tulee huolehtia tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja varmistaa 

asetettujen tavoitteiden toteuttaminen toimialoilla. Vastuuhenkilöiden tulee myös 

raportoida tavoitteiden toteutumisesta konsernihallinnon talous- ja strategiaryh-

mälle kolmannesvuosittain. Talous- ja strategiaryhmä raportoi strategisten ta-

voitteiden toteutumisesta edelleen kaupunginjohtajalle, -hallitukselle ja -

valtuustolle. Lisäksi talous- ja strategiaryhmä kokoaa ja toimittaa edellisille ta-

hoille raportin kriittisille menestystekijöille määriteltyjen, toimintaympäristön 

muutoksia kuvaavien indikaattorien toteutumasta kerran vuodessa. (Tampereen 

kaupungin strategiakurssi.) 

4.4 Arviointi osaksi strategista johtamista  

Strateginen johtaminen onnistuessaan johtaa hyviin tuloksiin, onhan siinä teo-

reettiselta kannalta huomioitu organisaation menestymisen kannalta tärkeät 

asiat. Jotta malli toimisi täydellisesti, on kuitenkin oltava varmoja siitä, että mal-

lin sisällä olevat olettamukset ovat oikeita. Toimintaympäristön alati muuttuessa 
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on organisaation kehityksen suuntaa arvioitava jatkuvasti. Samoin on arvioitava 

myös toimintaympäristöä. Tampereella osalle menestystekijöistä on määritelty 

indikaattoreita, joiden avulla seurataan menestystekijän toteutumista kuvaavaa 

muutosta toimintaympäristössä. Näitä indikaattoreita seurataan kuitenkin aino-

astaan vuositasolla tai jopa harvemmin. Lisäksi haastatteluihin vedoten indi-

kaattorien määrittelyssäkin on havaittu puutteita. 

 
Strategiaprosessi ei siis ole ohi sen jälkeen kun strategiat ja suunnitelmat on 

toimeenpantu, vaan pitää varmistaa strategian pätevyys myös jatkossa (Bryson 

2004, 264). Tällöin strategiseen johtamiseen linkittyy myös arvioinnin näkökul-

ma. Taloudellisiin lukuihin perustuvaa arviointia ja seurantaa kunnallisessa toi-

minnassa on tehty vuosikaudet, mutta kuten Lumijärvikin (1999a: 6) toteaa, 

asiakaslähtöisyyteen ja erilaisiin laatutekijöihin sitoutunutta organisaatiota ei 

oikeastaan voida enää arvioida pelkästään rahatalouden tietojen varassa. Arvi-

ointia on siis tehtävä kokonaisvaltaisemmin. Tuloksellisuuden mittaamisen kan-

nalta sen idea pelkistetysti on siinä, taloudellista tuloslaskentaa ja tasearviointia 

täydennetään ja laajennetaan ottamaan huomioon myös laadullisia sekä inhimil-

lisen pääoman kehitystä kuvaavia mittareita. 

 

Tasapainotetun tuloskortin -mallissa tämä arvioinnin näkökulma on huomioitu, 

sillä mittareiden avulla mallissa on tarkoitus arviointia suorittaa nimenomaan 

huomioiden kaikki neljä näkökulmaa. Mittarit eivät ole yksittäisiä tunnuslukuja 

vaan linkittyvät ketjuiksi ja hierarkiaksi, joka konkretisoi vision ja strategian mi-

tattaviksi indikaattoreiksi. Näin mittareilla on elimellinen, systemaattinen ja ar-

gumentoitu yhteys strategiaan. (Lumijärvi 1999, 9.) 

 

Tasapainoinen tuloskortti oli alun perin pelkkä mittausjärjestelmä, jonka tavoit-

teena oli löytää tasapaino ns. tulosmittareiden (menneisyys) ja ennakoivien (tu-

levaisuus) mittareiden välille. Nyttemmin on havaittavissa, että siitä on kehitty-

nyt enemmän selkeä strategia- ja kommunikointityökalu. Vaikka teoriassa mallin 

siis pitäisi antaa hyvät lähtökohdat arvioinnin suorittamisella, voidaan yleiseen 

keskusteluun aihepiirin kirjallisuudessa sekä empiirisen aineiston myötä synty-

neeseen mielikuvaan vedoten todeta arvioinnin ulottuvuuden jäävän kuitenkin 

kaikkein heikoimmalle mallia sovellettaessa. Miksi arviointi siis tuottaa monin 
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paikoin ongelmia ja miten ongelmia voitaisiin ratkaista? Seuraavaksi lähdetään 

arvioinnin teorian kautta etsimään vastauksia muun muassa tähän ongelmaan. 

 

5 Arvioinnin kenttä 
 

5.1 Mitä on arviointi? 

Arviointi sana herättää jo itsessään monenlaisia mielikuvia. Sanan varsinaista 

määrittelyä tietämätönkin henkilö varmasti ajattelee arviointi-sanan kuullessaan, 

että jotakin on tarkoitus mitata ja sen perusteella jotakin toimintaa on tarkoitus 

parantaa. Arvioinnin määrittelyssä liikkeelle lähdetään usein arvon ja arvottami-

sen käsitteistä. Tämän mukaan arviointi on arvoperusteista tiedon hankintaa ja 

tiedon muodostamista.  

 

Edelliseen lisäten voidaan vielä sanoa, että arvioinnin ydin on arvottaminen eli 

sen osoittaminen, onko jokin asia hyvin vai huonosti, arvokas vai arvoton, hyö-

dyllinen vai hyödytön. Arviointi on sanallista tai kuvallista selostusta. Arviointia 

voidaan tehdä (1) suhteessa annettuun tavoitteeseen (visioon, strategiaan, 

päämääriin) tai standardiin, suositukseen, (2) poikittaisvertailuna (benchmar-

king, vertailukehittäminen) tai (3) pitkittäisvertailuna eli aikasarjan tai kehityksen 

tarkasteluna. (Creutz & Sundquist 2002: 61.) Muitakin arvioinnin määrittelyjä 

kirjallisuudesta löytyy, ja tästä syystä myös Sinkkonen ja Kinnunen (1994) to-

teavat, että yksiselitteistä määritelmää on vaikea esittää. Taustalla vaikuttaa 

ensinnäkin kontekstisidonnaisuus, joka on yksi määrittelyä vaikeuttava asia ja 

toiseksi arvioinnin käytännönläheisyys tekee siitä hyvin vaihtelevaa ja moninais-

ta. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 21.) 

 

Arviointiin liittyy aina eri tavoin muodostettuja kriteerejä. Julkisten palvelujen 

arviointi -julkaisussa arviointi määritellään jonkin seikan tai asiantilan vertaami-

seksi tiettyyn kriteeriin sekä arvioivan päätelmän toteuttamista tällä perusteella. 

Kriteerejä ovat arvioitavalle toiminnalle asetetut tavoitteet, standardit, normit, 

kansalaisten ja asiakkaiden tarpeet sekä tehokkuutta ilmentävät kustannus-

hyöty ja kustannus-vaikuttavuus -suhteet (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 108). 
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Rossi, Lipsey ja Freeman (2004: 28) määrittelevät arvioinnin tai arviointitutki-

muksen systemaattiseksi sovellutukseksi sosiaalitutkimuksen menettelytapoja, 

jonka tarkoituksena on arvioida sosiaalisten ohjelmien käsitteellistämistä, suun-

nittelua, toimeenpanoa sekä hyödyllisyyttä. Arvioinnin voidaan sanoa periaatteil-

taan olevan tutkimuksellista toimintaa. Onhan arvioinnin tarkoituksena tuottaa 

soveltamiskelpoista tietoa päätöksenteon tueksi. Arviointiprosessiin kuuluvat 

toimintaa koskevan tiedon hankinta ja sen perusteella tehtävä todellisuuskuvan 

luominen, päätelmien teko ja arvotukset. Myös itse arviointikriteerien valinta on 

osa arviointiprosessia. (Julkisten palvelujen arviointi 1998: 2.) 

 

Arvioinnin määrittelyissä ja arviointia käsittelevässä kirjallisuudessa käytetään 

vaihtelevasti nimityksiä arviointi, arviointitutkimus, evaluaatio ja evaluaatiotutki-

mus. Osa kirjoittajista tekee eron käsitteiden välillä, esimerkiksi halutessaan 

erottaa arviointitutkimuksen arviointitoiminnasta (kts. esim. Mäntysaari Eräsaa-

ren ym. 1999: 9 teoksessa, Sinkkonen & Kinnunen 1994). Tässä tutkimuksessa 

arvioinnin ja evaluaation käsitteitä käytetään kuitenkin rinnakkain, sillä erottelua 

ei nähdä tarpeellisena tämän tutkimuksen tavoitteen kannalta. 

5.2 Kunnan tuloksellisuuden arvioinnin käsitteet   

5.2.1 Kunnan tuloksellisuus  

 

Puhuttaessa arvioinnista yleisesti herättää sana monenlaisia mielleyhtymiä sen 

suhteen mitä arvioinnilla kulloinkin tarkoitetaan. Käsitteen laajuus ja epäselvyys 

saattaa monesti jopa olla este arvioinnin kehittämiselle, sillä usein käsitteitä nä-

kee käytettävän synonyymeinä toisilleen ja myös yläkäsitteinä toinen toisilleen. 

Käsitteiden epäselvyys arviointiin liittyen tuli esille myös haastatteluaineistosta 

Tampereen tapauksessa ja moni haastateltava peräänkuulutti arvioinnin käsit-

teellistä selkeyttämistä.  

 

Tästä syystä oleellista onkin määritellä keskeisimmät käsitteet ja termit, joita 

kunnallishallinnon tuloksellisuuden arviointi pitää sisällään. Usein esiintyviä ter-

mejä ovat tuloksellisuus, tuottavuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, kustannusvai-
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kuttavuus, sekä sisäinen ja ulkoinen palvelukyky. Nämä käsitteet toimivatkin  

arvioinnin kriteerien johtamisen taustalla.  

 

Kunnan tuloksellisuus muodostaa arvioinnin pääkohteen. Tuloksellisuus osoit-

taa, miten hyvää kunnallinen palvelutoiminta on ja miten kunta menestyy palve-

lujen tuottajana (Hiironniemi 1992, 158). Voidaan puhua myös kokonaistuloksel-

lisuudesta, jolloin sen tavoitteena on ilmaista miten kunta kokonaisuudessaan 

on onnistunut toiminnoissaan (kts kuvio 2).  

 

Tuloksellisuus sanana tuo monille mieleen vain taloudellisen arvioinnin, mutta 

käsite on tätä laajempi. Tuloksellisuus koostuu tuottavuudesta, taloudellisuu-

desta sekä vaikuttavuudesta, eli palveluiden ja muiden tuotosten vaikutuksista 

asiakkaisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan (Oulasvirta & Brännkärr 2001: 137). 

Tuloksellisuutta voidaankin pitää yläkäsitteenä. Myös Sinkkosen ja Kinnusen 

(1994: 114) mukaan tuloksellisuus yläkäsitteenä on yleistynyt Suomessa julki-

sen sektorin tuloksellisuutta käsittelevissä dokumentoidussa keskusteluissa. 

Näin ollen myös tässä kuntaa käsittelevässä tutkimuksessa pidetään tulokselli-

suus yläkäsitteinä tuottavuudelle, taloudellisuudelle ja vaikuttavuudelle. 

 
5.2.2 Taloudellisuus, tehokkuus ja tuottavuus 

 
Taloudellisuus, tehokkuus ja tuottavuus nousevat esiin lähes aina kun puhutaan 

tuloksellisuudesta. Niillä saattaa olla jopa liian korostunut rooli tuloksellisuuden 

mittaamisessa, jolloin unohdetaan tuloksellisuuteen vaikuttavat muut tekijät. 

Tässä tutkimuksessa nämä, lähinnä rahamääräisinä arvoina mitattavat käsitteet 

jätetään vähemmälle huomiolle. Niiden käsitemääritykset on kuitenkin syytä 

tuoda esille.  

 

Taloudellisuudella ilmaistaan sitä, miten paljon rahaa on käytetty tuotoksen eli 

suoritteiden aikaansaamiseen. Taloudellisuutta kuvataan yksikkökustannuksilla 

eli kustannuksilla tuotettua suoritetta kohden. Yksikkökustannuksia seuraamalla 

voidaan kunnissa pyrkiä mahdollisimman taloudelliseen toimintaan. Laadun-

muutokset eivät yksikkökustannuksista kuitenkaan selviä, joten laadunmuutok-
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sia onkin syytä tarkastella määrällisten muutosten ohella. (Oulasvirta & Bränn-

kärr 2001: 138.) 

 

Tehokkuus ja tuottavuus ovat käsitteinä lähellä toisiaan. Oulasvirran ja Bränn-

kärrin (1994) mukaan tuotantoprosessin tehokkuus on sama kuin tuottavuus. 

Tehokkuus on käsitteenä hyvin monimerkityksellinen ja siitä onkin tullut lähinnä 

onnistuneisuutta kuvaava yleiskriteeri. Ulkoinen tehokkuus vastaa kysymykseen 

tehdäänkö oikeita asioita ja sisäinen tehokkuus tehdäänkö niitä oikein (Sinkko-

nen & Kinnunen 1994: 110). Arvioinnin päähuomio kohdistuu usein juuri tuotan-

toprosessien tehokkuuteen.  

 

Tuottavuudella tarkoitetaan tavallisesti tuotannon määrän ja sen tuottamiseen 

käytettyjen tuotannontekijöiden välistä suhdetta. Sitä voidaan pitää eräänlaise-

na talousyksikön tuotantokyvyn mittana, joka kertoo, kuinka tehokkaasti tuotan-

topanoksia käytetään tuotantoprosessissa. Mitä vähäisemmällä tuotannonteki-

jöiden määrällä tietty tuotos saadaan aikaan, sitä tuottavampaa toiminta on. 

Kunnallinen palveluyksikkö tuottaa tavallisesti useita toisistaan eroavia suorittei-

ta. Jos silloin halutaan mitata kokonaistuottavuutta, täytyy erilaiset suoritteet 

saada yhteismitalliseen muotoon esimerkiksi niiden aikaansaamiseen tarvittavi-

en työtuntien suhteessa. (Oulasvirta & Brännkärr 2001: 138.) 

 

Julkisten palvelujen tuottavuus on asia, josta on liikkeellä monenlaisia mieliku-

via, mutta vähän punnittua tietoa. Työvaltaisella kunta-alalla ei voida tuottavuut-

ta nostaa panos/tuotos -perusteisesti loputtomiin. Mittarit eivät ota huomioon 

palvelutuotannon sisältöjen jatkuvaa muutosta ja kehitystä. Esimerkiksi vanhus-

ten- ja terveydenhuollon rakennemuutos on ollut huomattavaa viimeisen viiden 

vuoden aikana. Tuottavuutta onkin selvitettävä ja siihen liittyviä näkökohtia sy-

vennettävä niin, että tuottavuutta ja tehokkuutta voitaisiin jatkossa kuvata ny-

kyistä paremmin. Muun muassa asiakaskunnan tarpeen muutokset ja muut laa-

dulliset tekijät tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon. (Kietäväinen 2004.) 
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5.2.3 Vaikuttavuus  

 

Vaikuttavuus on nousemassa yhä merkittävämmäksi arvioinnin kohteeksi palve-

luiden järjestämisen yhteydessä. Vaikuttavuushan on lopulta juuri se toiminnan 

tarkoitus, jota on lähdetty toteuttamaan. Myös tässä tutkimuksessa sen rooli 

korostuu. Oulasvirta ja Brännkärr (2001) määrittelevät vaikuttavuudella tarkoitet-

tavan palvelun vaikutusta käyttäjien tarpeisiin sekä palvelun aiottujen yhteis-

kunnallisten vaikutusten toteutumista käytännössä. Kunnallisen työmarkkinalai-

toksen uuden suosituksen mukaan vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyä saada 

aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikuttavuuden yhteydessä voidaan mitata myös 

palvelujen riittävyyttä (peittävyyttä) ja kohdentuvuutta eli palvelujen kohdistumis-

ta niitä tarvitseville ihmisille. (Oulasvirta & Brännkärr 2001: 139.)  

 

Vaikuttavuuden arviointi on yleensä huomattavasti monimutkaisempaa kuin 

tuottavuuden ja taloudellisuuden arviointi. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on se, 

että vaikuttavuuden arviointiin liittyy arvoasetelmia. Sekä tavoitteiden asetus- 

että mittareiden rakennusvaiheisiin sisältyy tärkeys- ja arvojärjestykseen aset-

tamista ja aina voidaan kyseenalaistaa, ovatko arvioinnin perusteena olleet ar-

vot oikeita.  

 

Uuden kuntalain sekä Kuntaliiton suositusten henki on se, että kunnissa on pa-

nostettava entistä enemmän toiminnallisten tavoitteiden asetantaan ja suorittei-

den laatuun ja vaikutuksiin. Vaikutuksia kuvaavia tietoja tulee myös pyrkiä tar-

kastelemaan yhdessä kustannustietojen kanssa. Tällöin puhutaan kustannus-

vaikuttavuudesta. Vaikutuksia voidaan mitata asiantilojen objektiivisina muutok-

sina ja ihmisten subjektiivisina kokemuksina. Vaikuttavuus voidaan ilmaista to-

teutuneiden tavoitteiden suhteena suunniteltuihin tavoitteisiin, joita poliittinen 

järjestelmä asettaa, tai tyydytettyjen palvelutarpeiden suhteena todettuihin pal-

velutarpeisiin. Usein tässä yhteydessä käytetään käsitettä asiakasvaikuttavuus. 

Vaikutus ilmenee siinä muutoksena asiakkaiden hyvinvoinnissa. (Oulasvirta & 

Brännkärr 2001: 139.) 

 

Kunnallispalveluiden käyttäjänä asiakas voi olla monessa roolissa, eikä aina 

itse suoraan maksa saamastaan palvelusta, kuten yksityisellä sektorilla. Asiak-
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kuus onkin julkisen sektorin toiminnassa moniulotteinen ja monimerkityksinen 

käsite ja vaatii siksi aina erityistä organisaatiokohtaista pohdintaa. (Creutz & 

Sundquist 2002: 66.) Esimerkiksi Tampereella asiakaslähtöisyys-käsite on otet-

tu esille ja se avaakin lähtökohdat tällaiselle pohdinnalle. Toinen asia on kuiten-

kin se, miten asiakaslähtöisyys huomioidaan käytännön toimissa. Tampereen 

kaupungin käyttämässä tuloskortti-mallissa on vaikuttavuus määritelty yhdeksi 

neljästä menestymisen kriteereistä. Sen mukaan vaikuttavuuden kriittiset me-

nestystekijät ovat hankittavien palveluiden laadun ja jatkuvuuden varmistami-

nen, palvelujen asiakaslähtöisyys ja palvelumarkkinoiden kehittyminen. 

 
5.2.4 Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky 

 
Käsitteet sisäinen ja ulkoinen palvelukyky ovat hieman harvemmin kirjallisuu-

dessa esiintyviä, mutta mielestäni ne on perusteltua tutkimuksen kannalta tuoda 

esille. Sisäisellä palvelukyvyllä tarkoitetaan palvelujen tuottamisen katkeamat-

tomuutta, sujuvuutta ja joustavuutta sekä organisaation sisäistä terveyttä. Se 

riippuu organisaatiorakenteesta, henkilöstön pätevyydestä, työjärjestelyistä, 

johtamistavoista, yhteistoiminnasta ja koko organisaatiokulttuurista (Hiironniemi 

1992, 159.) Sisäisen palvelukyvyn kehittämiseksi tulee keskittyä sisäisiin pro-

sesseihin ja prosessin arviointiin. Ulkoinen palvelukyky puolestaan ilmaisee pal-

velun tuottajan ja sen vastaanottajan välisen vuorovaikutussuhteen laatua. Se 

kuvaa asiakkaan pääsyä palvelun ulottuville, asiakkaan saamaa vaikutelmaa 

kohtelusta ja palvelun pätevyydestä ja hänen tuntemaansa tyytyväisyyttä. (Hii-

ronniemi 1992, 159.) Tästä voidaankin nostaa esille paljon keskustelua aikaan-

saanut laadun käsite. 

 

Laadun käsite on vähintään yhtä laaja kun edellisetkin arvioinnin kohteita ku-

vaavat käsitteet. Laatua voidaan tarkastella eri näkökulmista, kuten asiakkai-

den, asiantuntijoiden tai organisaatioiden näkökulmista. Esimerkiksi Øvretveit 

(1992) on määritellyt terveyspalveluiden laadun sisältämään asiakkaiden tyyty-

väisyyden palveluihin, henkilöstön ammattitaidon, kustannusten vähentämisen 

ja toiminnan tehokkuuden (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 116). Palveluraken-

teen toimivuutta ajatellessa ja arvioinnin kohdistuessa lopputuloksiin, voidaan 
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pääpainon ajatella olevan asiakasnäkökulmassa unohtamatta kuitenkaan mui-

takaan osapuolia. 

 

Laatuajattelu, laatujohtaminen, laadun hallinta, kokonaislaadun johtaminen ja 

niin edelleen ovat termeinä tuttuja monista eri yhteyksistä.  Laatu onkin noussut 

yhdeksi tärkeäksi arvioinninkohteita ja kriteerejä kuvaavaksi yläkäsitteeksi. Pal-

velujen laadun arviointiin on kehitetty muun muassa kansainväliset ISO 9004-2 

laatustandardit. Monet tahot ovat ottaneet ne käyttöönsä laatutyötä tehdessään 

ja ovat varmasti saaneet laadukkaampia palveluita aikaiseksi, vaikka Sinkkonen 

ja Kinnunen (1994: 118) esittävät niiden käyttöä vastaan myös kritiikkiä. Heidän 

mielestään palvelujen yhdenmukaistaminen, johon kriteeristöllä pyritään, on 

osittain vastakkainen asiakasnäkökulmasta korostetulle yksilöllisyyden vaati-

mukselle.  

 

Asiakaslähtöinen laatuajattelu Creutzin ja Sundquistin (2002: 102) mukaan  tar-

koittaa sitä, että toimintaa ei tule nähdä vain kyvykkyytenä tuottaa tiettyjä laissa 

ja asetuksissa määriteltyjä palveluja, vaan pätevyytenä hoitaa asiakkaiden asi-

oita ja ymmärtää heidän yksilöityjä tarpeitaan ja vastata palvelujen kysyntään. 

Sinkkonen ja Kinnunen (1994: 116) määrittelevät laadun palvelujen kykynä täyt-

tää asiakkaan tarpeet ja odotukset, joka ilmenee sitten asiakkaan tyytyväisyyte-

nä palveluihin. Asiakaslähtöisen palvelujen järjestämismallin keskeiset kriteerit 

Juntin (2004: 17) mukaan ovat palvelujen saatavuus, hyvä laatu ja taloudelli-

suus. Näiden käsitemäärittelyiden jälkeen on paikallaan vielä palata arvioinnin 

tekemisen perusteluihin. 

5.3 Miksi kunnissa tarvitaan arviointitoimintaa? 

Arviointitoiminnalle voidaan esittää monia perusteluja. Ensimmäinen perustelu 

arviointitoiminalle on sen lakisääteisyys. Vuoden 1995 kuntalaki velvoittaa kun-

tia järjestämään ja toteuttamaan tehtäviensä systemaattisen arvioinnin. Kunnan 

tilintarkastus, tarkastuslautakuntien kertomukset sekä sivistystoimen arviointi 

ovat keskeisempiä kuntahallinnon arviointeja. (Kunnallistalouden ja -hallinnon 

neuvottelukunta 2003: 4.) Arviointitietoa valtuustolle tuottavat täten mm. kunnan 

hallitus, kunnan eri hallinnonalat ja tarkastuslautakunta.  
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Tarkastuslautakunnan tehtävänä kuntalain mukaan on arvioida, ovatko valtuus-

ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. (Oulasvirta & 

Brännkärr 2001:137.) Lisäksi Juntin (2004: 32) mukaan tarkastuslautakunnat 

arvioivat sitä, ovatko tuottajat toteuttaneet tilaajan tahtoa, sillä kuntatasolla val-

tuusto toimii peruspalvelujen tilaajana ja hallintokunnat tuottavat niitä resurssien 

antamissa rajoissa joko itse tai ostopalveluina kuntalaisille. Edellinen viittaa ti-

laaja-tuottaja-malliin, jonka ennustetaan lisääntyvän kuntasektorilla tulevaisuu-

dessa. Tampereella toimintamalliuudistuksen yhteydessä esimerkiksi siirrytään 

malliin, jolloin tilaaja- ja tuottajataho erotetaan toisistaan.  

 

Julkisella sektorilla ja erityisesti kunnallisella palvelusektorilla, arvioinnin perus-

kysymyksenä voidaan pitää sitä, kuinka hyvin kunta onnistuu tehtäviensä hoi-

tamisessa ja järjestämisessä. Arviointi on oleellinen osa kunnan strategista joh-

tamisjärjestelmää ja kunnan toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Arvioinnin 

tehtävänä valtuustotasolla on osoittaa strategioiden tarkistamisen tarpeet ja ke-

hittämisen kohteet. Arviointi tuottaa tietoa siitä, miten hyvin kunnat tai kuntayh-

tymä on onnistunut asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja tehtäviensä hoi-

tamisessa. (Oulasvirta & Brännkärr 2001: 133, 137.) 

 

Arviointitoimintaa tarvitaan myös kuntien toiminnan kehittämiseksi organisaati-

oiden itsearviointina. Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan tekemän 

peruspalveluiden arviointisuunnitelman mukaan arviointitoiminta on eräs väline, 

jolla varsinkin vaikuttavuuden ja tehokkuuden ja palveluiden laadun kehittämistä 

varten saadaan tietoa toimenpiteiden vaikutuksista ja vuorovaikutussuhteista 

sekä varsinkin rakenteellisista vaikuttavuuden kehitykseen ja tehokkuuteen vai-

kuttavista seikoista. Paikallisen arvioinnin merkitykseen oman toiminnan kehit-

tämisessä on kiinnitetty huomiota myös palvelujen laatusuosituksissa. Arviointi-

jaosto pitää paikallistason arvioinnin ja valtakunnallisen arvioinnin yhteensovit-

tamista tärkeänä jatkotyössä. (Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta 

2003: 4.) 

 

Arviointi antaa mahdollisuuden lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Julkisella sektorilla palvelun tuottajan tilivelvollisuus kansalaisia kohtaan edellyt-

tääkin, että kansalaisille annetaan tietoa siitä, minkälaisia palveluja määrän, 
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laadun ja taloudellisuuden suhteen on tuotettu verorahoituksella. Lääninhallitus-

ten suorittama arviointi tukee valtakunnallista kehittämistä ja samalla täydentää 

kuntien suorittamaa itse arviointia, jota muun muassa tarkastuslautakunnat te-

kevät ja näin se palvelee kuntia peruspalvelujen kehittämisessä. (Juntti 2004: 

15-16, 40.) 

5.4 Katsaus arvioinnin teoreettisiin lähestymistapoihin 

5.4.1 Teorian monet lähestymistavat  

 

Teoriaperustan arvioinnille muodostavat systeemiteoria ohjausajatteluineen se-

kä rationaalisen toimijan malli. Teoreettisia ja menetelmällisiä malleja ovat arvi-

ointitutkimukseen tuoneet myös yhteiskunta ja käyttäytymistieteet. (Sinkkonen & 

Kinnunen 1994, 108.) Teoreettisia arvioinnin lähestymistapoja esiintyy kirjalli-

suudessa lukuisia. Alan kirjallisuus esittelee jo 1980-luvulla yli 40 arvioinnin 

mallia (Julkisten palvelujen arviointi 1998: 7). Teoreettisten lähestymistapojen 

runsaus johtuu erityisesti siitä, että arviointitutkimusta tehdään poikkitieteellises-

ti ja taustalla on näin ollen vaikutteita eri tieteenaloilta.  

 

Eri aikakaudet ja vallalla olleet ajattelutavat ovat myös vaikuttaneet lähestymis-

tapoihin ja niiden käyttöön/käytettävyyteen. Wollmann (2003: 1-2) jakaa julkisen 

sektorin uudistukset ja arvioinnin kolmeen aikakauteen viimeisten 30 vuoden 

aikana. 1960- ja 1970-luvilla käynnissä olevasta julkisen sektorin uudistusmal-

lista käytetään nimeä arvioinnin ensimmäinen aalto, jolloin tavoitteena oli mak-

simoida tuotannon tehokkuutta. 1970-luvun puolivälistä 80 luvun loppuun kes-

tänyttä ajanjaksoa nimitetään arvioinnin toiseksi aalloksi. Tällöin arviointi keskit-

tyi kustannustehokkuuden lisäämiseen. Viimeistä, käynnissä olevaa kolmatta 

aaltoa, joka alkoi 90-luvun vaihteessa, voidaan pitää sisäisten arviointi-

instituutioiden ja arviointityökalujen aikakautena. Luonteenomaista on strategi-

nen side käynnissä oleviin toimintoihin, jolloin asetetaan tavoitteet, toimeenpan-

naan strategia ja arvioidaan sitä. Tähän liittyen New Public Management (NPM) 

yleistyi keskusteluissa ja käytännössä.   
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Vuorela (1990) viittaa juuri tähän samaan kehitykseen kertoessaan, että paino-

piste tutkimusotteissa on siirtynyt vaihtoehtoisten panosten tarkastelusta kus-

tannus-hyöty -suhteiden vertailuun ja edelleen tuotosten ja vaikutusten arvioin-

tiin. Lisäksi arvioinnin kohteeksi ovat tulleet toimeenpanoprosessin osatekijät. 

Viimeksi mielenkiinto on kohdistunut toiminnan perusteisiin tai sen taustalla ole-

vaan ajatusmalliin (miksi tehdään, mitä olettaen, mihin perustuen). Voidaan kui-

tenkin havaita, että aikaisemmat kysymykset ovat säilyneet osana laajentuvaa 

arviointitutkimuksen kohdetta ja uudet painotukset ovat kerrostuneet aikaisem-

pien päälle. (Vuorela 1990: 28.)  
 

5.4.2 Ryhmittely arviointimallien mukaan  

 

Arvioinnin luokittelutapoja kirjallisuudessa esiintyy lukuisia. Arvioinnin lähesty-

mistapoja voidaan jaotella esimerkiksi arvioinnin kohteen, tarkoituksen ja ajan-

kohdan mukaan. Myös arvioitsijan positio arviointiorganisaatioon nähden on 

tapa luokitella arviointia. Arvioinnin lähestymistapaa valittaessa tärkeintä on 

pohtia taustalla kysymystä minkä takia arviointia tehdään. Vain tällä tavalla ar-

vioinnista voidaan saada sen hyöty irti käytännön kehittämistyöhön. Usein arvi-

ointia suunniteltaessa törmää kuitenkin näihin kaikkiin näkökulmiin ja ne on ar-

vioinnin onnistuneisuuden kannalta hyvä ottaakin esille jo suunnitteluvaiheessa. 

 

Kaikkein käytetyin tapa luokitella arviointia on tehdä jako arviointikriteerien mu-

kaan luokiteltuina. Vuorela (1990), Hiironniemi (1992), Sinkkonen ja Kinnunen 

(1994) ja Kuntaliiton julkaisu Julkisten palvelujen arviointi (1998) ovat päätyneet 

lähes samankaltaiseen luokitukseen eri lähestymistavoista. Vuorela (1990: 29) 

perustelee jaotteluaan tutkimuksen teoriataustalla tai ajattelutavalla, johon tut-

kimusote kytkeytyy. Jaottelun taustalla vaikuttavat tällöin arvioinnin tarkoitus, 

keskeinen arviointikohde ja arviointikäytännöt, sekä osittain myös tieteenalayh-

teydet. Tässä nämä lähestymistavat on koottu ja muotoiltu seuraavanlaiseksi 

kokonaisuudeksi. 

 
Tehokkuusmallit perustuvat taloustieteeseen ja kyse on tuotannollisen panos-

tuotos -suhteen arvioinnista (Vuorela 1994: 37). Tehokkuusmalleja nimitetään-

kin ehkä yleisemmin panos-tuotos -malleiksi. Panos-tuotos -malli voidaan jakaa 
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kahteen eri peruslähestymistapaan: kustannus-hyöty ja kustannus-vaikuttavuus 

-analyysimalleihin.   Kustannus-hyöty -analyysissä sekä panokset että tuotokset 

ovat mitattavissa rahamääräisinä. Kustannus-vaikuttavuus -analyysissä sen 

sijaan ainoastaan kustannukset ilmaistaan rahamääräisinä kun taas vaikutukset 

ilmaistaan muulla tavalla. Kustannus-hyöty -analyysin soveltuvuutta esimerkiksi 

sosiaali- ja terveysalalle rajoittaa juuri vaatimus ilmaista myös seuraukset ra-

hamääräisinä. (kts. tarkemmin mm. Vuorela 1990: 37; Sinkkonen & Kinnunen 

1994: 85-88; Julkisten palvelujen arviointi 1998: 7.) 

 

Tehokkuusmallit tuottavat melko täsmällisiä kuvauksia ja selkeitä toiminnan hy-

vyyden kuvauksia niiltä osin kuin sitä voidaan tilanteisiin soveltaa. Etuna näh-

dään panosten, tuotosten ja vaikutusten samanaikainen tarkastelu eli toisin sa-

noen niiden välisten suhteiden tarkastelu. Kustannus-hyöty -analyysejä onkin 

sovellettu muun muassa julkisten investointien suunnittelussa kustannuslaskel-

mien teossa ja yleensä voimavarojen kohdentamista koskevassa päätöksente-

ossa eli myös ennen poliittisten päätösten tekoa. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 

87.) 

 

Tavoiteperusteisessa arvioinnissa periaatteena on, että toiminnalle on asetettu 

tavoitteet, joiden saavuttamisen astetta sitten arvioidaan. Tavoitteista muodos-

tetaan kriteeristö, johon toimintaa verrataan. Mitä täydellisempi tavoitteiden 

saavuttamisen aste on, sitä paremmin on toiminta onnistunut. Mallin suurin on-

gelma lienee siitä, miten pystytään määrittämään sellainen tavoitteiden saavut-

tamisen aste, joka osoittaa toiminnan onnistuneisuutta. (Sinkkonen & Kinnunen 

1994: 82-83; Julkisten palvelujen arviointi 1998: 8.)  

 

Tavoitteet otetaan tavoitemallissa annettuina, mutta niitä on tämän jälkeen eri-

teltävä, paloiteltava tai operationalisoitava mitattavissa olevaan muotoon eli in-

dikaattoreiksi. Lisäksi on määriteltävä muuttujia, jotka kuvaavat tavoitteiden 

saavuttamista toimenpiteiden ja tuotosten tasolla ja lopulta toimintakohteen yk-

silöiden ja yhteisön elinoloissa. (Vuorela 1990: 42.) 

 

Vuorela (1990) luokittelee tavoiteperusteisen arviointimallin tavoite-keino -

suhdetta korostavan arvioinnin alamalliksi. Sen sijaan sekä Sinkkonen ja Kin-
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nunen (1994) että Julkisten palvelujen arviointi -julkaisussa tavoitemalli toimii 

omana mallinaan. Tässä tutkimuksessa tavoitemalli on myös oma itsenäinen 

mallinsa, onhan se yksi käytetyimmistä malleista ja moniin tilanteisiin sopiva. 

Myös tulosohjatuissa kunnissa tavoitteet ohjaavat toimintaa ja tällöin malli an-

taakin hyvän pohjan arvioinnin kehittämiselle palvelurakenteen toimivuuden ar-

vioinnissa. 

 

Mallin etuina nähdään selkeys, täsmällisyys, yksinkertaisuus ja näistä syistä 

ymmärrettävyys. Näin malli on usein myös käytännön edustajien hyväksymä. 

Lisäksi tavoitemallin soveltamisen edellyttämä päämäärien ja tavoitteiden täs-

mentäminen sekä mittarien kehittäminen niiden saavuttamisen toteamiseksi 

hyödyttää usein arvioitavaa toimintajärjestelmää. Mallissa on kuitenkin myös 

omat haittansa. Tavoitteet voivat olla ristiriitaisia, epämääräisiä, abstrakteja, 

laajoja, määrittelemättömiä tai vaikeasti mitattavia. Lisäksi tavoiteasettelu on 

aina arvosidonnaista, jolloin on mahdollisesti myös vastakkaiset edut kyseessä. 

Tavoitemallin voikin sanoa sopivan tilanteisiin, joissa päämäärät ovat mitattavia, 

niitä on vähän ja keskeiset asianosaiset ovat niistä yksimielisiä. (Sinkkonen & 

Kinnunen 1994: 83.)  

 

Tavoitteisiin liittyvässä arvioinnissa voidaan erottaa toisistaan seuraavat vaiheet 

(Hiironniemi 1992, 50): 

• tavoitteiden määrittely 

• tavoitteiden analyysi ja jakaminen osatavoitteisiin 

• osatavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien keinojen luonnehdinta 

• osatavoitteita kuvaavien muuttujien operationalisointi ja mittarit 

• mittaus ennen toimenpiteitä 

• mittaus toimenpiteen jälkeen 

• nettomuutoksen määrittäminen 

• päätelmien teko tavoitteiden saavuttamisasteesta. 

 

Tiedon käyttäjiin liittyvässä monitoimijaisessa arvioinnissa (monitahoarviointi) 
toteutukseen osallistuu monia päättäjiä erilaisin tavoittein yhden päätöksenteki-

jän sijaan. Tästä syystä arvioinninkin on palveltava useiden osapuolten tietotar-
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peita. (Julkisten palvelujen arviointi 1998: 8.) Monitoimijaiseen arviointiin kuulu-

vat olennaisena osana monipuolisten neuvottelujen ja muiden vuorovaikutus-

prosessien käyttö. Tämä erottaakin sen muista lähestymistavoista. Arviointitilan-

teet ymmärretäänkin neuvottelu- ja kehittämisprosesseina. Ja vaikka vuorovai-

kutustilanteita käytetään myös muissa arviointimalleissa, ovat ne erityisen ko-

rostetussa asemassa juuri tässä mallissa. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 92.) 

 

Sinkkosen & Kinnusen (1994, 89) mukaan arviointikriteerit voidaan mallissa ke-

hittää ja valita sekä tulokset tulkita monesta eri näkökulmasta. Konsensuksen 

saavuttaminen lähtökohdaltaan moniarvoisessa ja monikäsityksellisessä ympä-

ristössä onkin hankalaa, mutta arviointiprosessia ajatellen sen tärkeä osa. Teo-

reettisen lähestymistavan suhteen malli on avoin ja sekä aineistojen hankinnan 

että analysoinnin menetelmät valitaan tilannekohtaisesti vaatimusten mukaan. 

 

Vuorela (1990) erottelee käyttäjiin liittyvän arvioinnin päätöksentekoperustei-

seen arviointiin, käyttäjäkeskeiseen arviointiin, toimeenpanon arviointiin ja osal-

listuvaan arviointiin.   Mittaamisvaikeudet ja muut menetelmiä koskevat rajoituk-

set estävät usein tehokkuus- ja tavoitemallien käytön hyvinvointipalvelujen arvi-

oinnissa. Arviointitiedon käyttäjiin kiinteästi liitetty monitoimijainen, osallistuva 

lähestymistapa laajentaa näin arvioinnin kenttää tuoden siihen tähän asti ulko-

puolelle jääneitä ilmiöitä. Toisaalta esteeksi tämän mallin käytölle saattaa tulla 

ajan ja muiden resurssien rajallisuus. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 94.)  

 

Tarveperusteinen arviointi voidaan Sinkkosen & Kinnusen (1994: 93) mukaan 

tulkita tiedon käyttäjään liittyvän ja responsiivisuutta korostavan lähestymista-

van yhdeksi muodoksi. Toisaalta Siironniemi (1992) liittää sen tavoitteisiin kyt-

keytyvän arvioinnin alamuodoksi. Sen sijaan Kuntaliiton tekemässä Julkisten 

palvelujen arviointi -julkaisussa tarveperusteinen arviointi on oma lähestymista-

pansa kuten myös Vuorelan (1990) esityksessä. Mielestäni tarveperusteiseen 

arviointiin liittyy sekä tiedon käyttäjään liittyvän arvioinnin että tavoitteisiin linkit-

tyvän arvioinnin piirteitä. Se avaakin uutta näkökulmaa molempiin suuntauksiin 

ja malli tuo julkiselle sektorille hyödyllistä tarpeista lähtevää ajattelumallia. Tämä 

siitä syystä, että kunnan toiminnan voidaan katsoa lähenevän kansalaisten tar-

peiden tyydytystä, ja näin arvioinnin kriteereiden muodostamisessa tavoitteet 
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voidaan muodostaa tarpeista käsin kuitenkin huomioimalla tiedon ja palveluiden 

käyttäjätahot. 

 

Standardi- ja normiperusteisessa arvioinnissa, jota Vuorela (1990) nimittää kuu-

liaisuus- tai luotettavuusarvioinniksi, selvitetään mahdolliset poikkeamat joko 

ennalta hyväksytyistä, sovituista standardeista (esim. laatuvaatimukset ja tulos-

tavoitteet) tai hierarkkisessa ohjausjärjestelmässä ylemmän päätöksentekijän 

arvoista, tarkoituksista ja/tai päätöksistä (esim. ylempien toimielinten hyväksy-

mät budjetit). Ennalta asetetut normit toimivat kriteereinä, joihin toimintaa tai 

voimavaroja verrataan. Kriteereitä voivat olla standardit, normit, päätökset, bud-

jetit sekä yleiset periaatteet kuten säästäväisyys, vastuullisuus, luotettavuus, 

oikeudenmukaisuus jne. Oikeusnormien toimiessa kriteereinä on kyse laillisuu-

den arvioinnista. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 80; Julkisten palvelujen arviointi 

1998: 7.) 

 

Teoriaperusteisen arvioimisen kehittyminen perustuu aikaisempien lähestymis-

tapojen saamaan kritiikkiin. Kritiikki on kohdistunut arvioinnin kohdealueiden 

valintaan ja jäsentämiseen sekä toteutustapojen epäteoreettisuuteen ja mene-

telmäsuuntautuneisuuteen. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 99.) Teoriaperustei-

sessa arvioinnissa pidetään Chenin ja Rossin (1983) mukaan tarpeellisena luo-

da konkreettinen kuvaus toiminnan perustana olevista oletuksista, otaksutuista 

syy-seuraus -suhteista, vaikutusketjuista, tiettyjen tuotosten aikaansaamiseen 

tarvittavista resursseista ja toimenpiteistä, valittujen toimintatapojen teoreetti-

sesta perustasta jne. Kuvaus on sen jälkeen saatava malliksi, joka ilmentää eri 

osatekijöiden keskinäissuhteita, mitattavissa olevia suureita, tarkasteltavan toi-

minnan osuutta laajemmassa kokonaisuudessa jne. Vasta tämän jälkeen on 

mahdollista päättää esimerkiksi mihin arviointi kohdistuu, mitä kriteereitä käyte-

tään ja mihin tarkoitukseen tietoa hankitaan. (Vuorela 1990: 49.) 

 

Vertailtaessa eri lähestymistapoja oleellisin ero eri arvioinnin perusmallien välillä 

on arvioinnin ydintehtävässä eli arvottamisessa käytetyissä kriteereissä. Eri lä-

hestymistavoissa kriteerit on valittu ja määritelty eri tavoin. Kriteerien määritte-

lyyn ja valintaan liittyy arvoperustan valintaa. Osallistuvat ja monitoimijaiset mal-

lit on kehitetty ratkaisemaan kriteerien määrittelyyn ja valintaan liittyvän vallan 

 



 49

keskittymisen karsimiseksi, jolloin etukäteen ei aseteta mitään standardeja vaan 

ne luodaan itse arviointiprosessissa. 

 

Standardi- ja normiperusteisissa arvioinneissa kriteerit saadaan yleisesti muun 

muassa ylempien viranomaisten päätöksistä, toiminnalle asetetuista päätöksistä 

tai standardeista. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 103-104.) Muita peruslähesty-

mistapojen eroja ovat arvioinnin suorittajien määrä, tehtävät ja asema suhtees-

sa arvioinnin kohteisiin. 
 
5.4.3 Arvioinnin ajankohtaan liittyvä kolmijako 
 
Klassinen ryhmittelymalli on myös jaottelu sen mukaan tehdäänkö arviointia 

ennen (ex ante), samanaikaisesti (ex nunc) käynnissä olevien prosessien suh-

teen vai jälkikäteen (ex post). Myös arvioitaessa palvelurakenteen toimivuutta 

on syytä tiedostaa tämä jaottelu ja huomioida se arviointia suunniteltaessa. 

Wollmannin (2003: 8) mukaan etukäteisarvioinnin tarkoitus on ennakoida vaih-

toehtoisia menettelytapoja politiikan täytäntöönpanosta sekä politiikan tuloksista 

ja seurauksista, esimerkiksi ympäristön vaikutusten arvioinnista. Rossin, Lip-

seyn ja Freemannin (2004) mukaan suunnitteluasteella olevien ohjelmien arvi-

ointi keskittyy arvioimaan sellaisten ongelmien laajuutta ja vakavuutta, jotka 

vaativat sosiaalista puuttumista ja suunnittelemaan sellaisia ohjelmia, jotka pa-

rantavat näitä ongelmia. 

 

Käynnissä olevan ohjelman arvioinnin tarkoituksena Wollmannin (2003: 8) mu-

kaan on poliittisten ohjelmien prosessien ja (väliaikaisten) tulosten valvonta ja 

tarkistus sekä mittaukset samanaikaisesti kun toimeenpano ja toteutus ovat 

käynnissä. Formatiivisena arviointina se on suunniteltu valvomaan ja syöttä-

mään prosessi- ja tulostietoa takaisin poliitikoille sekä projektinjohtajille silloin 

kun mittaus ja projekti on yhä kehitysasteella sallien poliittisten toimenpiteiden 

virheiden korjauksen ja uudelleen suuntaamisen. (Wollmann 2003, 8.) Rossin, 

Lipseyn ja Freemannin (2004) mukaan käynnissä olevan ohjelman arviointi aut-

taa määrittelemään sen tason, jolla toiminta on tehokasta – eli toisin sanoen 

tarkoituksena arvioida sitä, miten menestyksekkäästi tavoitellulle kohdejoukolle 

ollaan järjestämässä sponsoreiden ja suunnittelijoiden taholta ennustetut re-

surssit, palvelut ja etuudet. (Rossi ym. 2004: 28-29.) 
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Jälkikäteen tehtävää arviointia tehdään Rossin ym. (2004) mukaan tilivelvolli-

suus-tarkoituksiin, sekä auttaakseen päätöksenteossa sen suhteen jatkaako, 

laajentaako vai supistaako toimintaa, arviointi keskittyy tarkastelemaan kustan-

nuksia suhteessa hyötyihin ja vertaa väliinpuuttumisen kustannustehokkuutta 

vaihtoehtoisten strategioiden kesken kohdentaakseen niukkoja resursseja.  

 

Kokonaisvaltaisissa arvioinneissa huomioidaan kaikki nämä kolme tarkastelu-

lähtökohtaa. Sinkkonen ja Kinnunen (1994) puhuvat laajasta ja kapeasta näke-

myksestä julkisen sektorin arviointia ajatellen.  Heidän mukaan laajasta arvioin-

nista voidaan puhua silloin, kun arviointitietoa hankitaan jo ennen päätöksente-

koa suunnittelua ja valmistelua varten. Tällöin arviointi käsittää muun muassa 

eri toimintavaihtoehtojen toteutettavuutta ja vaikutuksia ennen niistä päättämis-

tä. (Sinkkonen & Kinnunen 1994: 41-42.) 
 

5.4.4 Jaottelu perustuen arvioinnin kohteeseen 

 
Edelleen arvioinnin periaatteita löytyy. Erik Albækin (1996) jaottelu on yritys sel-

keyttää evaluaatiotutkimuksen erilaisia näkökulmia ja tutkijan erilaisia positioita, 

asemia. Albækin jako perustuu arvioinnin kohteeseen, fokukseen. Evaluaation 

kohteena voi hänen mukaan olla pääasiallisesti prosessi, jolloin yleensä puhu-

taan prosessievaluaatiosta. Toisaalta fokuksena voi olla prosessin tulos. Evalu-

aattori voi sijoittua eri kohtiin ulottuvuudella ulkoinen-sisäinen. Olennaista on 

että evaluaatioasetelmaa suunniteltaessa olisi hahmotettava, millaisia si-

toumuksia kuhunkin fokukseen ja positioon liittyy. (Lindquist Eräsaaren, Lind-

quistin, Mäntysaaren & Rajavaaran teoksessa 1999: 108.) 

 

Albækin ajatuksena on se, että yksi tutkija voi evaluoida yhdellä kertaa menes-

tyksellisesti yhden kentän alueella. Jos halutaan tehdä evaluaatiotutkimusta 

kaikista suunnista, on evaluaattoreita oltava useampia, koska heidän sitoumuk-

sensa ja lojaliteettinsa poikkeavat toisistaan. (Lindquist Eräsaaren, Lindquistin, 

Mäntysaaren & Rajavaaran teoksessa 1999: 108.) 
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5.4.5 Arvioinnin tavoitteisiin liittyvää jaottelua 

 
Arviointitutkimuksen jaottelu sen tavoitteiden tai tarkoituksen mukaan on yksi 

jaottelun peruste. Vaikka oleellisena pidetään sitä, mikä on arvioitava kohde, 

vielä tärkeämpänä lähestymistapana pidetään usein sen syytä, miksi arviointia 

tehdään. Miksi-kysymys arvioinnin taustalla on esimerkiksi Owenin ja Rogersin 

(1999: 39) mukaan kaikista tärkein, kun ajatellaan sen tuottamaa vaikutusvaltaa 

ja apua päätöksentekijöille. Ahosen (1999) mielestä arvioinnin käyttötarkoituksia 

voivat olla ainakin asioihin ennalta varautuminen, asioiden selkeyttäminen, asi-

anosaisten vuorovaikutus, menossa olevan toiminnan hienosäädön tukeminen 

tai hankkeen tai politiikan ”arvon” määrittäminen etenkin sen vaikutusten perus-

teella (Ahonen Myllymäen & Vakkurin 1999: 80 teoksessa).  

 

Myös Rossin ym. (2004, 28) tekemän jaottelun voidaan nähdä noudattavan pit-

källe juuri arvioinnin tavoitteen toteuttamista. Tavoitteena voi olla ohjelman pa-

rantaminen, tilivelvollisuus ohjelman tuloksellisuudesta, tiedon keruu tai piilote-

tun agendan paljastaminen. Heidän mukaansa arviointi voidaan jakaa ohjelman 

tarpeen arviointiin, ohjelman teorian arviointiin, ohjelman edistymisen arviointiin, 

tulosten ja vaikutusten arviointiin sekä tehokkuuden arviointiin. 
 

Owen ja Rogers (1999) jakavat arvioinnin sen tarkoituksen mukaan viiteen eri 

kategoriaan. Arvioinnin lähestymistavat ovat heidän mukaan ennakoiva (proak-

tiivinen) arviointi, selkeyttävä arviointi, vuorovaikutteinen arviointi, valvova arvi-

ointi sekä vaikutusten arviointi. Tarkoituksen lisäksi suuntauksia erottavat toisis-

taan arviointimallit, ohjelman toteuttamiseen liittyvä aste, arvioinnin pääkohde 

sekä ajoitus. (Owen & Rogers 1999: 40.) 

 

Ennakoivaa arviointia nimensä mukaisesti suoritetaan ennen ohjelman suunnit-

telua tarkoituksena arvioida sitä, mitkä ovat ohjelman tarpeet ja näin ollen ta-

voitteena on saada ohjelmasta tai hankkeesta relevanssi tarpeiden suhteen. 

Tarveanalyysi onkin yksi käytetyimpiä malleja sovellettaessa ennakoivaa arvi-

ointia. Parhaiden käytäntöjen tarkastelu ja niiden sovittaminen omiin käytäntöi-

hin kuuluu myös proaktiiviseen arviointiin. (Owen & Rogers 1999: 41-42.) 
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Selkeyttävä arvioinnin suorittamisen ajankohta ei ole niin selkeä kun edellises-

sä, mutta pääasiassa se sijoittuu aikajanatarkastelussa myös ennen varsinaisen 

suunnittelumallin valmistumista. Arviointi tapahtuu silloin, kun ohjelmaa ei ole 

vielä täysin määritelty, mutta ilmenee tarve selkeyttää joitakin kohtia, muun mu-

assa käytännön toimeenpanoon liittyviä seikkoja.  Myös ohjelman vakuuttavuut-

ta arvioidaan tämän orientaation alaisuudessa. Arvioinnin arviointi, teorian kehit-

tely kohteesta, akreditaatio ja sertifiointi ovat kaikki selkeyttävän arvioinnin lä-

hestymistapoja. (Owen & Rogers 1999: 42-44.) 

 

Interaktiivinen arviointi antaa tietoa ohjelman toimeenpanosta tai ohjelman tie-

tyistä valituista toiminnoista ohjelman toimeenpanon aikana. Tietoa tuotetaan 

tämän suuntauksen mukaan kohdistuen parantamaan ohjelmaa. Evaluaattorilla 

on selkeä rooli oppimisprosessissa ja päätöksenteossa. Keskitason johto ja oh-

jelman toimeenpanijat ovat vuorovaikutteisen arvioinnin suorittajina. Lähesty-

mistapoina interaktiivisessa suuntauksessa ovat responsiivinen evaluaatio, toi-

mintatutkimus, laatuanalyysi, kehittämissuuntautunut evaluaatio, vallallistami-

seen suuntautunut evaluaatio. (Owen & Rogers 1999: 44-45.) 

 

Seuranta-arviointia toteutetaan ohjelman ollessa käynnissä lähinnä hienosäätöä 

varten. Henkilökunta on tietoinen toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista, joten 

he tarvitsevat osoituksen menestyksestä. Seuranta-arviointia tehdään hallinto-

vetoisesti ja evaluoijat sijoittuvat organisaation sisäisesti. Kysymyksiä joihin juuri 

seuranta-arvioinnilla etsitään vastauksia voivat olla seuraavanlaisia: Onko toi-

meenpano saavuttamassa tavoitteensa? Miten toimeenpano sujuu verrattuna 

kuukauden takaiseen tai vuoden takaiseen tilaan? Miten ohjelmaa voidaan hie-

nosäätää, jotta tehokkuus lisääntyisi? Vastauksia etsitään käyttäen arviointimal-

leina systeemianalyysejä, suorituskyvyn analyyseja, osaohjelma-arviointeja ja 

toteutusjärjestelmän analyysejä. (Owen & Rogers 1999: 46-47.) 

 

Vaikutusten arviointia tehdään jo vakiintuneelle ohjelmalle. Siinä arvioinnin koh-

teina ovat eriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen tason ja laajuuden määrittämi-

nen, suorituskyvyn määrittäminen yksinkertaisten tulosindikaattoreiden avulla 

tai tutkia sekä aiottuja sekä tahattomia tuloksia. Vaikutusten arviointia voidaan 

Owenin ja Rogersin (1999) mukaan toteuttaa tavoite- tai tarvekeskeisellä evalu-
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aatiolla, päämäärävapaalla evaluaatiolla, prosessi-tuotos keskeisellä evaluaati-

olla sekä suorituskyvyn arvioinnilla. Vaikutusten arvioinnissa arviointi kohdistuu 

ohjelman ansioihin ja lopputuloksiin ja näin ollen voidaan puhua summatiivises-

ta arvioinnista. Huolimatta painotuksesta tuloksiin, kuuluu vaikutusten arviointiin 

myös ohjelman toimeenpanon luonteenpiirteiden tarkastelu prosessi-tuotos -

keskeisessä arvioinnissa. (Owen & Rogers 1999: 47-49.)   

 

Owenin ja Rogersin tavoin myös Chelimsky (1997: 10) jaottelee arvioinnin sen 

tarkoituksen mukaan. Tarkoitukseen perustuen Chelimsky näkee evaluaatioiden 

luontevasti jakautuvan kolmeen ryhmään: tilivelvollisuusevaluaatio, kehittä-

misevaluaatio ja tiedontuotantoevaluaatio. Tilivelvollisuus-termiä kuvaavampia 

voivat olla tuloksellisuus- tai vastuullisuusevaluaatio, sillä tämän mallin taustalla 

on tarve arvioida yhteiskunnallisilla kampanjoilla saavutettuja tuloksia. Arviointia 

voidaan tehdä monin metodein, kuten kliinisin kokein, kustannus-hyöty-

analyysiä tai tutkimussynteesiä käyttäen. Olennaista tilivelvollisuusevaluaatios-

sa on evaluaattorin ja asiakkaan etäinen suhde, jotta objektiivisuus säilyy. ”Jaot-

telu ei tietenkään voi olla tyhjentävä eivätkä jaot toisiaan poissulkevia, mutta se 

selittää paljon tarkasteltaessa evaluaatiokentän jännitteitä”, Chelimsky toteaa. 

(Lindquist Eräsaaren ym. teoksessa 1999: 110-112.) 

 

Tiedontuotantoevaluaatiossa pyritään Chelimskyn (1997) mukaan lisäämään 

tiedontuotannon näkökulmasta ymmärrystä jostain tutkittavasta ilmiöstä. Pääta-

voitteena on ymmärtää paremmin ongelmien taustalla olevia tekijöitä ja sitä, 

miten nämä tekijät sekä suunnitellut toimenpiteet ja toimenpideohjelmat sopivat 

yhteen. (Lindquist Eräsaaren ym. teoksessa 1999: 112.) Kolmannen Chelims-

kyn jaotteleman evaluaatioryhmän näkökulmana on kehittämisfunktio. Evaluaa-

tio toimii tällöin työkaluna instituutioiden toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena 

voi olla esimerkiksi muutos organisaation toimintatavoissa, erilaisten indikaatto-

rien kehittäminen tai tiettyjen projektien parantaminen.  (Lindquist Eräsaaren 

ym. teoksessa 1999: 112.) 

 

Joka tapauksessa evaluaatio tehdään aina jotakin tarkoitusta varten,  ja Che-

limskyn jaottelun mukaan tuo tarkoitus voi siis olla tuloksellisuuskysymykseen 

vastaaminen tilivelvollisuusnäkökulmasta. Se voi olla myös uuden tiedon ja 
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ymmärryksen tuottaminen tai kehittämisen tarve. (Lindquist Eräsaaren ym. te-

oksessa 1999: 112.) 

5.5 Arvioinnin menetelmistä 

Menestyville organisaatioille tunnusomaista on, että toimintaa arvioidaan ja mi-

tataan eri näkökulmista ja eri arviointialueilta. Valmiissa arviointimenetelmissä 

on järjestelmä tai systematiikka, jonka mukaan arviointi suoritetaan. Menetelmät 

auttavat siinä, että eri arviointialueet nostetaan esiin arvioinnin kohteeksi. Näin 

huomio arvioinnissa voidaan kiinnittää itse asiaan eikä sen tekniseen suoritta-

miseen. (Creutz & Sundquist 2002: 63.) Menetelmät ovat kuitenkin saaneet 

myös kritiikkiä osakseen, sillä arvioinnin lähestymistapojen on väitetty korosta-

neen yksipuolisesti menetelmiä ja lyöneen teorian laimin (vrt. teoriaperusteinen 

arviointi Sinkkonen & Kinnunen 1994: 99).  

  

Arviointimenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: toiminnan arviointiin, poi-

kittaisarviointiin ja pitkittäisarviointiin. Toiminnan arvioinnin menetelmiin lukeutu-

vat esimerkiksi laatupalkintokehikot (EFQM), ISO-standardit, CAF sekä strate-

gian implementointiin BSC, jota jo aiemmin tutkimuksessa käsiteltiin. Palveluja 

voidaan arvioida muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla ja henkilös-

tötilinpäätös on yksi esimerkki henkilöstöarvioinnissa käytettävistä menetelmis-

tä.  

 

Benchmarking-menetelmä on esimerkki poikittaisvertailusta. Siinä erilaiset or-

ganisaatiot vertailevat itseään toisiin menestyneisiin organisaatioihin tunnis-

taakseen menestymiseen johtavia tekijöitä. (Creutz & Sundquist 2002: 63.)  

Benchmarkingilla sisältyy tällöin järjestelmällistä oman organisaation ja ulkopuo-

lisen suorituskyvyn ja siihen johtavien menestystekijöiden selvittämistä, ana-

lysointia ja parantamista (Kaivos & Laamanen & Salonen & Valpola 1995, 10). 

Vertailukehittäminen onkin yleistynyt laajasti viime vuosina. On perustettu ver-

rokki kuntia, jotka säännöllisesti vertaavat tuottamiaan palveluja toisiinsa, pää-

painon ollessa kuitenkin kustannuspuolella. Toisaalta, vaikka olemassa on eri-

laisia menetelmiä, mikään ei estä kuntaa kehittämästä omaa arviointimenetel-

mää tai -käytäntöä. Arviot tarkastuslautakuntien tekemistä arvioinneista viittaa-
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vat siihen, että tarkastuslautakunnissa on ollut käytössä pääosin itse kehiteltyjä 

arviointimenetelmiä. (Creutz & Sundquist 2002: 63.) 

 

Oli arviointimenetelmä sitten mikä tahansa, on suoritusta mitattava organisaati-

on eri tasoilla. Mittareiden tulisi olla sellaisia, joihin mittauksen kohteena oleva 

henkilö voi itse vaikuttaa. Niinpä visiosta ja strategiasta johdetut makrotason 

mittarit olisi pystyttävä operationalisoimaan aina ruohonjuuritasolle asti sellai-

siksi alamittareiksi, että jokainen työntekijä voi itse seurata omaa työtänsä ja 

sen kehittymistä. (Creutz & Sundquist 2002: 85.) Perinteisesti julkisessa hallin-

nossa on suhtauduttu varsin kriittisesti ja epäillen tulosten mittaamiseen. Mit-

taaminen halutaan asettaa kyseenalaiseksi, koska käytettävissä ei ole sellaisia 

mittareita, jotka kattaisivat täydellisesti tarkasteltavan ilmiöalueen. Mittareiden 

objektiivisuuden ja kattavuuden vaatimukset tarjoavat siten hyvän tekosyyn olla 

mittaamatta ja arvioimatta lainkaan. (Juntti 2004: 25.)  

 

Peruspalveluiden arviointiin valittavien mittareiden ensisijainen tehtävä on luoda 

yleiskuva valtion ja kuntien yhteisen rahoitusvastuun piirissä olevien peruspal-

velujen tilasta. Mittari toimii näin välineenä, jolla kunnat raportoivat kansalaisille, 

kunnan päättäjille ja eduskunnalle. Mittareiden tulee olla toimintakokonaisuuksi-

en perustehtäviin kytkeytyviä ja niistä johdettuja, selkeitä, mitattavissa olevia, 

ajallisesti ja yksikköjen välillä vertailtavia. Mittareita valittaessa tulee miettiä, 

mitä tietoa todella halutaan. (Juntti 2004: 25, 27.) 

 

Suorituskyvyn mittareita on ainakin kolmea perustyyppiä: panosmittarit (input), 
tuotosmittarit (output) ja tulosmittarit (outcome). Tyypillisiä panosmittareita ovat 

henkilökunnan työpanos ja budjetissa varattavat resurssit. Panosmittareiden 

mittaaminen on tavallisesti varsin yksinkertaista. Niistä ei kuitenkaan ole paljon-

kaan hyötyä päätöksentekoa varten. Panosten käytöstä syntyvien tulosten ai-

kaansaannosten arviointiin käytetään tavallisesti ns. tuotosmittareita. Tällaisia 

ovat esimerkiksi palveltujen ihmisten määrä, palveluiden määrä, tai tuotettujen 

yksiköiden määrä. Tuotosmittarit synnyttävät informaatiota liittyen siihen, saa-

tiinko halutut tuotokset aikaan. Tuotosmittarit eivät kuitenkaan välttämättä kerro, 

ovatko asiakkaat tyytyväisempiä palvelusuoritteen seurauksena. (Tampereen 

kaupungin strategia-kurssin materiaali) 
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Panos- ja tuotosmittareiden lisäksi tarvitaan vielä ns. tulosmittareita. Tulosmitta-

rit mittaavat sidosryhmän saamaa hyötyä. Kun panos- ja tuotosmittarit liittyvät 

toiminnan sisäiseen arviointiin, tulosmittarit ovat yhteydessä osallistujien (asiak-

kaat, ja muut sidosryhmät) mielenkiinnon kohteena oleviin asioihin. Tulosmittarit 

siirtävät mielenkiinnon aktiviteeteista tuloksiin, jotka nimenomaan ovat tämän 

tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Tulosmittareilla on monia hyviä puolia: 

 

• Tulosmittarit mittaavat tuloksia. 

• Tulosmittarit ohjaavat resurssien käyttöön liittyviä päätöksiä. 

• Keskittyminen tulosmittareihin ohjaa koko organisaatiota keskittymään sen 

todellisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

• Vastuunkanto lisääntyy kun keskitytään tulosmittareihin. Hallinto ei voi pii-

loutua panos- ja tuotosmittareiden taakse, vaan huomio on siinä, miten 

kohderyhmät hyötyvät toimeenpannuista ohjelmista. 

 

Julkisten palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa on tuotu esiin tarve 

jatkuvasti seurata asiakasmielipidettä. Asiakastyytyväisyyttä luonnehditaankin 

yhdeksi keskeiseksi palvelujen laadun ja vaikuttavuuden mittariksi. Todellisen 

asiakasmielipiteen kartoittaminen vaatii tyytyväisyyden mittaamisen ohella myös 

tyytymättömyyden mittaamista (Creutz & Sundquist 2002: 102-103). 

 

6 Palvelurakenteen toimivuuden arvioiminen 
 

6.1 Kunnallishallinto toimintakenttänä 

Edellä käsitellyistä arvioinnin lähestymistavoista käsin voidaan lähteä pohti-

maan arviointia kunnallishallinnossa ja erityisesti palvelurakenteeseen kohdis-

tuen. Mielestäni on hyvinkin hyödyllistä edes jollakin tasolla hahmottaa nämä 

erilaiset lähestymistavat ja tavat jaotella arviointia, sillä ainoastaan sen kautta 

voidaan omaa arviointitoimintaa kehittää tarvelähtöisesti. Arviointikirjallisuutta 

on viime vuosina ilmestynyt runsaasti, ja siitä johtuen voi toisinaan olla jopa 

hankala sitä hahmottaa. Suurin osa kirjoista käsittelee lähinnä ohjelma-

arviointia, mutta myös julkisen hallinnon arviointia käsitteleviä teoksia on saata-

 



 57

villa. Myös kunnallishallinnon arviointia käsittelevää kirjallisuutta on olemassa 

eri näkökulmista lähestyttynä, pääpainon ollessa arvioinnin pohtiminen sen teo-

reettisista lähtökohdista. Toisaalta löytyy teoksia, jotka keskittyvät arvioimaan 

jonkin tietyn toimialasektorin toimintaa, esimerkiksi palvelusektorin alalla van-

hustyötä (esim. Holma, 2003). Vaikka lisäksi löytyy teoksia muun muassa liitty-

en kunnan tuloksellisuuden arviointiin, on havaittavissa, että yhä uudelleen esil-

le tulee arvioinnin puutteellisuus osana julkisen sektorin toimintaa.  

 

Voidaankin sanoa, että kuntatason arviointi on vielä hyvin alkeellisella tasolla. 

Ongelmana lienee vaikeus viedä teoreettisia pohdintoja käytännön toimintaan. 

Vaikeus lienee myös siinä, että kuntien on vaikea siirtää benchmarkaustietoa 

suoraan omaan kuntaan. Kuntien historia ja sen myötä syntyneet tavat toimia 

ovat niin erilaisia eri kunnissa. Arvioinnin kehittäminen vaatiikin kuntakohtaista 

panostamista asiaan ja eri asioiden selvittämistä, jotta voidaan vastata kysy-

mykseen miten arviointia tulee käytännössä toteuttaa. Saatavissa oleva kirjalli-

suus arviointitoiminnasta antaa kuitenkin hyvät lähtökohdat kunnallisen arvioin-

nin kehittämiselle, toimiihan monet periaatteet samalla tavalla eri ympäristöissä, 

vaikka kontekstisidonnaisuutta ei toki sovi unohtaakaan.  

 

Arvioinnin kenttä ajatellen kuntasektoria on hyvin laaja.  Arvioinnin tarve, koh-

teet ja niihin liittyen myös menettelytavat sekä arviointitiedon käyttötilanteet ovat 

moninaiset, sillä toimijoita omine tavoitteineen ja arvomaailmoineen riittää. Tä-

mä moninainen toimintaympäristö tekeekin arviointityöstä haasteellisen, sillä 

arviointi on voimakkaasti sidoksissa toimintaympäristöön. Puhutaankin konteks-

tisidonnaisuudesta. (kts. Sinkkonen & Kinnunen 1994: 21, 69). Tällaiset toimin-

taympäristöstä aiheutuvat tilannetekijät onkin syytä selvittää, jotta arviointityön 

lähtökohdat, erityisesti arvioinnin tarve ja kohteet, voidaan määritellä. Sinkkosen 

ja Kinnusen teoksessa (1994: 38) julkisella sektorilla eli politiikassa ja hallinnos-

sa toteutettavan ja siihen kohdistuvan arviointitiedon hankinnan ja käytön muo-

toja jäsennetään kolmella ulottuvuudella. 

 

1. Ensimmäinen ulottuvuus on poliittishallinnollinen ohjausprosessin vaihe 

tai vaiheet, joihin arvioinnilla on tarkoitus hankkia tietoja ja joissa niitä 

ehkä eri tarkoituksiin käytetään tai jätetään tietoisesti käyttämättä. 
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2. Toinen täsmentävä tekijä on arvioinnin toteuttamisen ajankohta suh-

teessa tarkasteltavaan poliittiseen päätökseen tai muuhun toimintaan. 

Ajankohta liittyy edellisissä kohdassa mainittuihin poliittishallinnollisen 

ohjausprosessin vaiheisiin. 

3. Kolmanneksi on täsmennettävä ja otettava huomioon se konkreettinen 

poliittishallinnollisen ohjausjärjestelmän hierarkkinen taso tai tasot, joilla 

arviointitietoja tarvitaan, joista niitä hankitaan ja joissa niitä mahdollisesti 

myös käytetään tai jätetään tietoisesti käyttämättä. 

 

Nämä Sinkkosen ja Kinnusen jäsentämät ulottuvuudet voidaan nähdä myös 

kunnallishallinnossa. Oleellista on nimenomaan selvittää ensinnäkin ne toimin-

taprosessin vaiheet, joissa arviointitietoa tarvitaan.  Tarvitaanko arviointitietoa 

politiikanteon tukena, jotta osattaisiin tehdä oikeita linjauksia tulevasta. Tarvi-

taanko tietoa päätöksenteon tueksi oikean toimintamallin valitsemiseksi. Vai 

kohdistuuko tiedontarve toimeenpanoon ja siihen liittyviin seikkoihin, kuten val-

vontaan tai seurantaan. Toiseksi on mietittävä tehdäänkö arviointia ennen toi-

minnan aloittamista, toiminnan aikana vai arvioidaanko toimintaa jälkikäteen. Ja 

kolmanneksi on määriteltävä ne hierarkkiset tasot, joilla arviointitietoa tarvitaan, 

joista arviointitietoa on tarpeellista saada ja joihin sitä halutaan käyttää. Kysy-

mykset voidaan muotoilla seuraavanlaisesti: 

 

• Missä toimintaprosessin vaiheissa arviointitietoa tarvitaan? (vaihe: politii-

kanteon, päätöksenteon tai toimeenpanon vaihe) 

• Missä prosessin vaiheissa arviointia toteutetaan? (ajankohta: ex ante, 

samanaikainen, ex post) 

• Millä tasolla arviointitietoa tarvitaan, miltä tasoilta hankitaan ja käyte-

tään? (taso).  

 

Kunnallishallinnossa, kuten muuallakin julkishallinnossa, taloudelliset olosuhteet 

määrittävät pitkälti kehityksen suunnan ja ohjaavat toimintalinjan muodostumi-

sessa. Tällöin tehokkuuden ja tuottavuuden arvioinnilla on merkittävä osuus 

arvioinnissa. Toisaalta kuntien seuranta- ja arviointitoimintoja on jopa kritisoitu 

liiallisesta talouspainotteisuudesta johtuen (Tenkanen 1994 Sinkkosen & Kinnu-

sen 1994, 52-53 mukaan), sillä kunnallisen toiminnan perustarkoitus liittyy vah-
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vasti kuitenkin yhteiskuntaan ja yhteisöllisyyteen. Peruspalveluiden järjestämi-

nen pitkälti verorahoituksella edellyttää näin ollen taloudellisten mittausten ohel-

la myös ei-taloudellisia mittauksia eli vaikuttavuuden arvioimista riippumatta 

poliittisideologisista suuntauksista. Sanomattakin on toki selvää, että poliit-

tisideologiset tekijät ovat taustavaikuttajina arvottamiseen liittyvien kriteerien 

luonnissa ja näin ollen vaikuttamassa eri asioiden arvioinnin merkittävyydellä 

suhteessa toisiinsa. 

 

Kunnallisen hallintoelinten toimintaa voidaan kuvata tarkemmin laissa esitetyllä 

tavalla: Valtuusto hyväksyy talousarviossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet (65§), kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa sel-

vityksen toteutumisesta (69§) ja tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuk-

sessa sen toteutumista (71.2§). Lainsäädännöllisten tehtävien ohella arvioinnin 

tarkoitus kunnallisen hallinnon näkökulmasta on tuottaa tietoa toiminnan tuotta-

vuudesta sekä vaikuttavuudesta, jotta kehitystä pystytään suuntaamaan oike-

aan suuntaan. Hallinnon tasolla kiinnostus kohdistuu erityisesti tavoitteiden 

asettamiseen ja saavuttamiseen liittyviin tekijöihin yleisemmällä tasolla, kun 

taas toimintaprosesseihin liittyvät arvioinnit ja yksityiskohtaisempi arviointi kos-

kee toimialoja. Tärkeää on kuitenkin tiedon välittyminen alemmilta portailta 

ylemmille, jotta oikeat johtopäätökset pystytään tekemään.  

 

Arviointitoiminnan haasteen vastaanottaminen voi tiivistetysti tarkoittaa arvioin-

tisuunnitelman luomista, joka on tärkeä apuväline arviointiprosessin jäsentämi-

seen. Arviointisuunnitelmassa on hyvä kertoa kuka vastaa, mikä mittari, millä 

menetelmällä arvioidaan, mikä on arvioinnin aikataulu ja mitkä ovat seuraukset. 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö on eduksi arviointisuunnitel-

man laadinnassa. (Creutz & Sundquist 2002: 115.) Kunnan arviointisuunnitel-

man tehtävänä on saattaa arviointityö osaksi kunnan kokonaisstrategian seu-

rantaa. Arviointisuunnitelmassa voidaan sovittaa yhteen valtuustotason arviointi, 

tarkastuslautakunnan arviointi ja eri toimialojen arviointityö sekä mahdollisuuk-

sien mukaan ottaa huomioon muiden viranomaisten suorittama arviointi. Arvi-

ointisuunnitelma ohjaa tarkastuslautakunnan toimintaa valtuustokaudella, ja se 

annetaan hallintokunnille tiedoksi. (Juntti 2004: 46.) 
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6.2 Monitahoarviointi ja tarvearviointi tavoitearvioinnin taustalla 

Arvioinnin ensisijainen kohde voidaan kunnissa valita eri tavoin.  Kattavin tieto 

kunnan tuloksellisuudesta saavutetaan, kun arviointia kohdistetaan mahdolli-

simman monipuolisesti kunnallisen toiminnan kaikkiin osiin, toimintaprosesseja, 

lopputuloksia ja vaikutuksia myöten. Pääsääntönä kunnallishallinnon tulosohja-

uksessa tulisi Hiironniemen (1992) mukaan kuitenkin olla se, että tavoitteet suh-

teutetaan kunnallishallinnon toiminnan lopputulosten suhteen, ja arviointi koh-

distuu pääsääntöisesti niiden toteutumisen arviointiin. Prosessia arvioidaan täy-

dentävästi toiminnan kriittisten kohtien löytämiseksi ja epäonnistumisten syiden 

selvittämiseksi. (Hiironniemi 1992, 60.)    

 

Palvelurakenteen toimivuutta arvioitaessa voidaan arviointi kohdistaa etupäässä 

toiminnan lopputuloksiin, jolloin puhutaan summatiivisesta arvioinnista. Lähtö-

kohtana voidaan pohtia kysymystä, mistä tiedämme, että olemme onnistuneet. 

Onnistuneisuuden mittarina kunnan perustehtävän mukaan voidaan pitää kun-

talaisten tyytyväisyyttä saamistaan palveluista ja palveluiden vaikuttavuutta se-

kä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä. Tällöin arviointi kohdistuu erityisesti 

toiminnan tuloksiin, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen.  

 

Tulosohjatussa kunnassa asetetut strategiset tavoitteet toimivat useimmiten 

arvioinnin kohteena, näin jo pelkästään lain säätämänä. Strategiatyökaluna käy-

tettävä tasapainotettu tuloskortti lähtee niin ikään liikkeelle tavoitteista ja sen 

yhtenevyys tavoiteperusteisen arvioinnin teoriaan voidaan selkeästi havaita. 

Lähtökohtaisesti arviointia voidaankin lähteä pohtimaan tavoiteperusteisesti. On 

kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tavoitteisiin sitoutuneessa arvioinnissa on 

omat puutteensa, joita jo aiemmin tuotiin esille. Arviointia ajatellen erityisesti 

tavoitteiden asettamisessa on koettu hankaluuksia, kun strategiset ja toiminnal-

liset tavoitteet eivät ole olleet linjassa toistensa kanssa. Ja lisäksi ongelmana on 

määrittää sellainen tavoitteiden saavuttamisen aste, joka osoittaa toiminnan 

onnistuneisuutta (Sinkkonen & Kinnunen 1994). 

 

Vallitseva tilannehan kunnissa on sellainen, että päätöksentekijät asettavat ta-

voitteet, joita arvioidaan. Näiden tavoitteiden asettamisessa päätöksentekijöillä 
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täytyy siten olla hallussaan tarvittava tietomäärä eri toimijatahoilta. Heillä on 

oltava tietoa palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten tarpeista, arvoista ja tavoitteis-

ta, mutta myös asiantuntijatietoa toimialojen henkilöstöltä. Myös muu tarvittava 

tieto toimintaympäristön muutoksista on oltava käytettävissä, kun tavoitteita 

määritellään. Arviointitiedon hyväksyttävyys huomioiden nämä seikat onkin 

oleellista huomioida.   

 

Laajentamalla näkökulmaa tavoiteperusteisesta arvioinnista kohti käyttäjiin liit-

tyvää arviointia (puhutaan myös monitahoarvioinnista) säilyttäen arviointi kui-

tenkin luonteeltaan päätöksentekoperusteisena, voidaan arviointiin saada lisää 

syvyyttä.  Tällöin lähestytään jo tutkimuksen alussa esitettyä arvioinnin vuoro-

vaikutuksellista tarkastelutapaa ja arviointiteorioiden valossa tarveperusteista 

arviointia. Strategisen johtamisen arviointia kunnallishallinnossa voidaankin 

mielestäni lähteä suunnittelemaan perustuen tavoiteperusteiseen arvioinnin teo-

riaan, mutta lähtökohtaisesti on huomioitava myös monitahoarvioinnin ja tar-

vearvioinnin olettamukset. Koska tarveperusteisessa arvioinnissa tulostavoitteet 

lähenevät mahdollisimman pitkälle kuntalaisten tarpeiden tyydyttämistä, voi-

daan arvioitaessa vaikuttavuutta liikkeelle lähteä juuri tavoitteista, olettaen tar-

peiden olevan yhdensuuntaisia tavoitteiden kanssa. (Hiironniemi 1992, 58.)  

6.3 Palvelurakenteen arvioinnin teoria 

Arvioinnin kohdistuessa palvelurakenteen toimivuuteen, voidaan kunnallishal-

linnon arvioinnin ajatella sisältävän kolmea eri arvioinnin lähestymistapaa stra-

tegiaprosessiin sisältyneenä. Arviointiulottuvuudet ovat tarvearviointi, tuotanto-

tapojen arviointi sekä tavoitearviointi. Tavoitearvioinnissa arvioidaan toiminnan 

tuloksia eli arviointia tehdään sekä välittömien tulosten arviointina että vaikutta-

vuuden arviointina. Asetelman selventämiseksi ulottuvuudet on hahmotettu 

oheiseen kuvioon (kuvio 5), jossa kunnallinen palvelujen järjestämisprosessi on 

kuvattu ajatellen tilaaja-tuottaja-mallia. Hallinnon näkökulma kuviossa edustaa 

koko kunnallishallintoa. Pisteviivalla on kuvioon hahmotettu arviointiulottuvuu-

det.  
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Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

       Kunnan palvelujen järjestämisprosessi 
 

Hallinto 
(Tilaaja) 

Tuottaja 
Palvelujen 

tuotantoprosessi 

Palvelu

Tarpeet 
Ongelmat 

Asiakas- 
vaikutukset 

Tarvearviointi 

     Tuotantotapojen arviointi

Asiakasvaikuttavuuden arviointi

Yhteiskunnalliset
vaikutukset 

Kuvio 5. Arvioinnin ulottuvuudet. (Sovellus Lahtinen, Koskinen-Ollonquist, Rouvinen-
Wilenius & Tuominen 2003) 

 

Ensinnäkin tarvitaan tarvearviointia toimintaympäristön analysoimiseksi, jotta 

tarpeet ja mahdolliset ongelmakohdat tulevat esille. Strategiaprosessissa tämä 

vaihe on nimetty strategiaperustan määrittelemiseksi. Tämä arviointitieto on 

oleellista paitsi suunnitteluvaiheessa etukäteisarviointina niin myös jatkuvana 

arviointina strategian toimeenpanon yhteydessä, jotta ollaan tietoisia toimin-

taympäristön muutoksista suhteessa käynnissä olevaan strategiaan.  

 

Tarvearviointiin voidaan liittää myös tavoitteiden määritys, jolloin tavoitteet tulee 

määritellyksi vuorovaikutteisen prosessin avulla eri sidosryhmät huomioiden. 

Strategisen tason tavoitteet määritellään luonnollisesti päätöksentekijätasolla, 

mutta tärkeää on huomioida tulosyksikkötason tavoitteiden määrittäminen yh-

densuuntaisiksi edellisten kanssa, mikä varmimmin onnistuu juuri vuorovaikut-

teisen suunnittelun kautta. Kiinteästi tavoitteiden määrittämiseen liittyy myös 

päätösprosessi tiettyjen palveluiden järjestämisestä. 
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Tavoitteiden määrittämisen jälkeen seuraa tuotantotapojen arviointi. Tämän ar-

viointiulottuvuuden mukaantulo liittyy erityisen vahvasti tilaaja-tuottaja-malliin, 

jolloin tuottajan arviointi on oleellinen asia, sillä pohjautuuhan palvelujen laatu ja 

saatavuus viimekädessä juuri tuottajatahoon. Myös kustannustehokkuuden nä-

kökulmasta tämä arvioinnin ulottuvuus on tärkeä huomioida, sillä mitä läpinäky-

vämpiä sisäiset prosessit ovat, sitä paremmin kyetään myös kustannuksia hal-

litsemaan. Läheisesti tähän liittyy myös tuotteistamisen käsite. 

 

Tärkeimpänä arviointiulottuvuutena tutkimuksen kannalta voidaan nähdä olevan 

tavoitearviointi, jossa nimenomaan arvioidaan palveluiden synnyttämiä tuloksia 

ja vaikutuksia. Oleellista on olla tietoinen tuloksista ja niiden vaikutuksista pi-

temmällä aikavälillä. Arviointi jakautuukin tavoitearvioinnissa tulosten arviointiin 

sekä vaikuttavuuden arviointiin. Vaikuttavuutta arvioidaan sekä asiakasvaikutta-

vuutena että yhteiskunnallisena vaikuttavuutena. Vaikuttavuuden arvioinnin yh-

teydessä puhutaan yleensä jälkikäteis-arvioinnista, mutta mahdollista on arvioi-

da myös käynnissä olevan ohjelman vaikutuksia (Rossi ym. 2004, 235).  

 

Tämän teoriakehikon avulla voidaan myös vastata edellä esitettyihin kysymyk-

siin arviointitiedon kontekstisidonnaisuudesta. Tiedon tarpeen voidaan havaita 

liittyvän niin politiikanteon, päätöksenteon kuin toimeenpanon vaiheeseenkin. 

Samoin havaitaan tiedon tarpeen liittyvän arviointiin, joka tapahtuu ennen, sa-

manaikaisesti, toiminnan jälkeen. Palvelurakenteen toimivuutta tulee siis arvioi-

da hyvinkin kokonaisvaltaisesti. 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että merkittävin osa Tampereella 

tehtävästä arvioinnista on tarkastuslautakunnan tekemää arviointia. Sen ohella 

arviointi liittyy etupäässä tavoitteiden saavuttamisen arviointiin tuloskorttien 

myötä. Myös tarvearviointia on tehty strategiaprosessiin liittyneenä, mutta se 

koetaan vielä puutteelliseksi. Tarpeita tulisikin analysoida perusteellisemmin 

hyödyntämällä eri lähteistä saatua palautetietoa, tilastotietoa, valtakunnallisia 

tavoitteita sekä omia havaintoja. Tarvearvioinnin voi lisäksi sanoa olevan mie-

luummin kertaluontoista kuin jatkuvaa arviointia strategian toimeenpanon yh-

teydessä.  
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Etukäteisarviointia tehdään puutteellisesti ja haastateltavat toivovat erityisesti 

vaihtoehtojen arvioinnin lisääntyvän suunnitteluvaiheessa. Toisaalta lainsää-

dännön pakottamana esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia (YVA) on jo 

nykyään tehtävä kaikkien suurten hankkeiden yhteydessä. Toimintatapojen ar-

viointi on puolestaan toimintamalliuudistuksen myötä vasta etsimässä uomiaan. 

Tulevaisuudessa sen roolin nähdään kuitenkin olevan merkittävä osa toiminnan 

onnistuneisuuden kannalta.  

 

Tampereella tehtävän arvioinnin tarkkaluontoisempi selvitys ei tämän tutkimuk-

sen puitteissa ole mahdollista. Systemaattisuuden puute Tampereen arviointi-

toiminnassa sekä arvioinnin monimuotoisuus ja kontekstisidonnaisuus aiheutta-

vat sen, että arviointitoiminnan syvällinen selvittäminen vaatisi pidempiaikaista 

tutustumista ja perehtymistä toimialaan. Tässä tutkimuksessa pintapuolisen sel-

vityksen nähdään riittävän tutkimusongelman ratkaisemiseksi.  

6.4 Tavoitteiden asettaminen osana palvelurakenteen toimivuuden arvioin-
tia 

Suurimpana arvioinnin haasteena palvelurakenteen toimivuuden arvioinnissa 

voidaan nähdä olevan tavoitteiden määrittämisessä, sillä tavoitteiden tulee olla 

mitattavia, jotta niiden saavuttamisen astetta voidaan arvioida. Suunnitteluvai-

heessa nimenomaan tavoitteiden arvioitavuuteen tulisikin kiinnittää huomiota, 

sillä kuten Rossi ym. (2004, 222) teoksessaan toteavat, voivat tavoitteiden aset-

tamisessa jääneet ongelmat, kuten reliabiliteetin ja validiteetin puute, johtaa 

toimintojen tulosten arvioinnissa jopa vääriin johtopäätöksiin. Hyvin asetettujen 

tavoitteiden voidaan sanoa olevan tuloksellisen arvioinnin perusta. Hyvinä ta-

voitteina valtuustotasolla pidetään tavoitteita, jotka edistävät kunnan menesty-

mistä tehtävissään, vastaavat kuntalaisten tarpeita, kehittävät palvelujen saata-

vuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja, ovat 

realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja ovat kunnan omien toimenpitein 

saavutettavissa yksin tai toimijaosapuolena. (Creutz & Sundquist 2002: 25.) 

 

Tavoitteiden asettamisessa voidaan mielestäni edetä hyvin strategiaprosessin 

mallin mukaisesti strategisten tavoitteiden asettamisella. Toiminnallisten tulos-
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tavoitteiden asettamisella on kuitenkin yhtä suuri merkitys kuin strategisilla ta-

voitteilla, sillä kuten Houni ym. (2002) sanovat, hallintoyksikköjen ja liikelaitos-

ten tavoiteasettelun pohjana on strategisten tavoitteiden osoittamat kehittämi-

sen suuntaviivat, joille operatiiviset, toiminnalliset tavoitteet perustuvat ja jotka 

samalla edistävät strategian toteutumista käytännössä (Houni ym. 2002, 31).  

 

Tärkeää tasapainotetun tuloskortin mallissa on siis näiden tavoitteiden yhden-

mukaisuus. Tähän on havahduttu myös Tampereella, kun kaupunkistrategian 

strategisten tavoitteiden operationalisoiminen toiminnallisiksi tavoitteiksi ei ole 

onnistunut aivan halutulla tavalla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen sisäis-

ten ala-strategioiden ei ole nähty enää välttämättä toteuttavan ylästrategiaa. 

Tilannetta on kuitenkin hallinnossa analysoitu ja ongelmakohtiakin havaittu. 

 

”…ylätasolla ne tavoitteet jäävät niin ylös, etteivät ne var-

mista näitä meidän alemman tason tavoitteita… ollaan 

menty niitä kohti huomattavasti, mutta onko problematiikka 

sitten siinä, että yhteisyys on jäänyt luomatta ja SoTe:n 

strategiat ja kaupunkistrategia on jäänyt elämään erilleen, 

kerroksittain…” (SoTe) 

 
”…teorissa hierarkia rakennettiin hyvin, mutta siinä tehtiin 

virhe, ettei valvottu sitä loppuun saakka vaan annettiin lii-

kaa yksiköille vapauksia tehdä niitä omia strategioitaan, 

seurauksena meillä oli semmonen strategia-ähky, eli meillä 

on aivan liikaa strategioita, eikä kukaan pysty tällä hetkellä 

koordinoimaan niitä etteikö ne olisi ristiriidassa keske-

nään…” (konserni) 

 

Toiminnallisien tavoitteiden asettamista on kuitenkin syytä painottaa, sillä niille 

on usein helpompi asettaa mittarit ja niiden toteutumisen astetta on helpompi 

arvioida. Toiseksi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta saatu informaatio 

on tärkeä osa myös myöhempää vaikutusten arviointia. Voidaanhan olettaa, 

että mikäli lopputulokset eivät ole toivottuja, niin eivät myöskään toivotut vaiku-

tukset tule toteutumaan. (Rossi ym. 2004, 212.) Vaikka erityisesti toimintayksik-
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kötason arvioinnin nähdään palvelevan strategisen tason arviointia, on arvioin-

nissa on kuitenkin syytä pitää strategisen tason ja toimintayksikkötason arviointi 

erillään ja näin selkeyttää johtamisjärjestelmää (Houni ym. 2002, 32). 

 

Tutkimuksen tavoitteena on osaltaan ollut selvittää tasapainotettua tuloskorttia 

arvioinnin välineenä. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että tasapaino-

tettu tuloskortti on tuonut Tampereen johtamisjärjestelmään tiettyä systemaatti-

suutta myös arvioinnin ympärille. Toisaalta on mainittava, että varsinaista arvi-

ointitoimintaa arvioinnin määritelmien mukaan se ei kuitenkaan tällä hetkellä 

ole. Seurantajärjestelmästä siis pikemminkin on kyse, kun tavoitteiden toteutu-

misesta raportoidaan kolmannesvuosittain tuloskorttimuodossa. Tuloskortteihin 

merkitään tavoitteiden toteutumisesta kolmiasteisesti: toteutuu, toteutuu osittain 

tai ei toteudu. Varsinaista analyysia toteutumisen taustalla vaikuttaneista syistä 

ei yleensä mainita, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.   

 

Sinkkonen ja Kinnunen (1994) ovat teoksessaan havainneet samanlaista käsit-

teiden epäsystemaattista käyttöä. Erityisesti toimeenpanon valvontaan ja seu-

rantaan liittyen arvioinnin rinnalla esiintyy usein sana seuranta. Arviointi ja seu-

ranta ovat termeinä lähellä toisiaan ja käsitteitä saatetaan toisinaan jopa käyttää 

synonyymeinä (Sinkkonen & Kinnunen 1994, 29). Haastateltavista suurin osa 

mielsi tuloskortit seurantavälineeksi, mutta kyllä osalle raportointi oli myös arvi-

ointia. 

 

”Kyllä BSC-kortiti ovat enemmän seurantaa, jossa kuita-

taan onko tavoitteet saavutettu vai ei.”(konserni) 

 
”BSC on seurantaa, ei puhuta mitä pitäisi tehdä, vaan to-

detaan miten käy.” (SoTe) 

 
”Arviointi kehittyi aimoharppauksen kun siirryttiin BSC-

malliin…” (konserni) 

 
”Tuloskortit sinänsä ovat strategian seurantaa ja arviointi 

tapahtuu vasta sen jälkeen kun on katsottu, miten (tavoite) 

on toteutunut, sen seurannan jälkeen.” (SoTe) 
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”Tuloskortit ovat seurantaa, mutta toisaalta meidän teke-

mää arviointia, koska selkeää arviointia ei ole.” (konserni) 

 

Hämmennystä termien arviointi ja seuranta päällekkäinen käyttö on kuitenkin 

haastatteluiden perusteella aiheuttanut, eikä se missään tapauksessa ole hel-

pottamassa arvioinnin kehittämistä tulevaisuudessa. Tärkeänä pidänkin näiden 

termien selkeyttämistä määrittelemällä ne siten, että koko organisaatiossa niistä 

on samanlainen käsitys. Epätietoisuus aiheuttaa paitsi epäsystemaattisuutta 

toiminnassa niin myös välinpitämättömyyttä koko asian suhteen. Haastatteluis-

sa esiin tullut toisinaan hieman välinpitämätön asenne tuloskorttien raportoin-

nissa saattaa olla seurausta juuri tästä epäselvyydestä.  

 

Selkeän eron näiden käsitteiden välille tekee esimerkiksi Viinamäki Hallinnon 

Tutkimus -julkaisun artikkelissaan Seurantatiedon hyödyntäminen ohjelma-

arvioinnissa. Hän pitää seurantaa mekaanisena, hallinnon tarpeista lähtevänä 

valvonnan, kontrolloinnin, ohjaamisen ja kehittämisen keinona, jossa tietoja ke-

rätään tavoitteiden saavuttamisen asteesta. Arviointi puolestaan tuottaa analyy-

siä siitä, mistä tuloksissa on kyse, mistä ne johtuvat ja mitkä tekijät niitä selittä-

vät. Lisäksi arvioinnin avulla esitetään johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia. 

(Viinamäki 2004, 34 ja 36.) Seurantatieto toimii parhaassa tapauksessa näin 

ollen arvioinnin tiedon lähteenä. Hyvä on myös huomioida arviointiin liittyvä ar-

vottaminen, sillä ilman arvottavaa otetta ei sitä perustellusti voida arvioinniksi 

kutsua. On kyettävä tulkitsemaan, analysoimaan ja problematisoimaan tosiasi-

oita ja arvostuksia. (Viinamäki 2004, 33 ja 38) 

 

Palatakseni vielä pohtimaan tasapainotettua tuloskorttia arvioinnin menetelmä-

nä, toteaisin, että sillä on hyvät edellytykset toimia tavoitelähtöisen arvioinnin 

välineenä. Mikäli tuloskortit saadaan toimiviksi strategian toteutumista kuvaa-

vaksi seurantavälineeksi, en näe mitään estettä sen toimimiselle myös arvioin-

nin menetelmänä. Tietysti se on enemmän kiinni siitä, mitä siltä halutaan. Haas-

tatteluiden perusteella voidaan sanoa, että Tampereella tasapainotetun tulos-

kortin tavoiteasetanta on selkeytynyt vuosien varrella huomattavasti, eikä sen 

kehittymiselle nähdä edelleenkään olevan ylitsepääsemättömiä esteitä. Tarvi-
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taan siis vain yhteisymmärrystä ja pitkäjänteistä työtä, jotta asiat saadaan lok-

sahtamaan kohdalleen.  

 

Kuten aiemmin jo tuli esille, palvelurakenteen toimivuutta arvioitaessa on kui-

tenkin hyvä pitää mielessä, että tavoitteiden saavuttamisen ja tehtävissä onnis-

tumisen arvioinnin lisäksi on syytä arvioida jatkuvasti kunnan toimintaympäris-

tön muutoksia ja verrata tapahtunutta kehitystä niihin olettamuksiin, joita on käy-

tetty strategian valmistelun pohjana. Toisaalta myös vertailutieto organisaatioi-

den välillä kertoo oman toiminnan tason kehityksestä. Tampereella ollaan mu-

kana useammassakin vertailuarviointi-projektissa ja sen arvo on huomattu. Yksi 

merkittävimmistä on Kuusikko-työryhmä, joka tekee vertailuja kuuden suurim-

man kunnan (Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen  ja Oulun) tuot-

tamista sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista. Toiminnan kehittämisen tu-

eksi haastateltavat kaipaavat kuitenkin yhä enemmän vertailutietoa.  

 

Huomiotta ei tule jättää myöskään ei-tavoiteltuja sivuvaikutuksia, joita ei etukä-

teen ole osattu odottaa. Muun muassa ympäristöön liittyvät vaikutukset ovat 

usein juuri näitä ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Näiden muiden mahdollisten vai-

kutusten arvioimiseksi Temmes (2004, 91) esittää off-goals -tyyppistä arviointia 

toteutettavan varsinaisen suunnitellun arvioinnin rinnalla. 

6.5 Tiedon keruu ja sen hyödyntäminen 

Arviointitiedon perinteisenä ongelmana on ollut tiedon jääminen irralliseksi ja 

hyödyntämättömäksi. Tämä voidaan kuitenkin välttää paremmalla suunnittelulla 

ja tiedottamisella. Tilaajatahon on tärkeää löytää muut oletetut ja potentiaaliset 

arviointitiedon käyttäjät, jolloin kuullaan myös heidän intresseistään. Tämä 

oleellisesti lisää arviointitiedon hyödynnettävyyttä. Tärkeää siis on ottaa useiden 

eri organisaatiotasojen toimijoita mukaan suunnitteluvaiheeseen ja erityisesti 

juuri arvioinnin tavoiteasetantaan.  

 

Toimintaa tulee myös arvioida monelta eri tasolta, jolloin kyseeseen tulevat ar-

vioitsijat prosessirakenteessa monelta eri hierarkian tasolta. Eri arviointitasojen 

hahmottaminen ja määrittäminen onkin tärkeä osa arvioinnin suunnittelua, sillä 

eri tasoilla tuotettua arviointitietoa tarvitaan kokonaistavoitteiden arvioimiseksi. 
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Ja kuten Oulasvirta ja Brännkärrkin (2001) toteavat, tuottavuuden, taloudelli-

suuden ja palveluprosessien sujuvuuden arviointi kuuluu pääasiassa asian-

omaisesta toiminnasta vastaaville toimintayksiköille, sillä he ovat oman toimin-

tansa asiantuntijoita (Oulasvirta & Brännkärr 2001: 137). Täten ei ole perustel-

tua jättää arvioinnin suunnitteluakaan pelkästään hallinnon tason asiaksi, vaan 

antaa omien alojensa asiantuntijoille mahdollisuus osallistua kehittämiseen. Täl-

löin muun muassa kriteerien muodostaminen perustuu asiantuntemukseen hy-

vältä tuntuvan tiedon sijaan. Yhteistyön lisääminen arviointia ajatellen muodos-

tuu ensiarvoisen tärkeään asemaan.  

 

Arviointitiedon hyödynnettävyyteen vaikuttaa myös tiedon keruu. On myös olta-

va selkeästi määriteltynä mistä ja miten tietoa kerätään, sillä kuten Seppänen-

Järvelä toteaa, tiedon hankinta ja prosessointi tulisi kytkeä tiiviisti organisaation 

työprosesseihin, jotta arviointi palvelisi oppimista. Kehittämisen toteuttamistapa 

ja konteksti vaikuttavat arvioinnin tavoitteisiin ja siihen kohdistuviin odotuksiin. 

(Seppänen-Järvelä Eräsaaren teoksessa 1999: 94, 100.) Haastatteluiden pe-

rusteella voidaan sanoa, että tällä hetkellä Tampereella tietoa kerätään paljon, 

mutta tiedon hyödynnettävyys on hankalaa. Eräskin haastateltava kuvasi tilan-

netta seuraavasti:  

 
”tietoa kerätään ja tietoa on aivan liikaa, se on ihan suo 

[…] valtava määrä vähän samantyyppistä tietoa hieman eri 

näkökulmista, vaikea löytää oleellinen ydin”.  

 

Tiedon keräysmenetelmiin tulisikin Tampereella kiinnittää huomiota. Seuranta-

tiedon systemaattinen keruu tuloskorteista voisi tässä mielessä olla toimiva 

vaihtoehto. Tällöin olisivat määriteltynä tiedonlähteet ja tahot, jotka sitä tuotta-

vat. Joka tapauksessa tietoa on kerättävä eri sidosryhmiltä ja intressipiireiltä, 

jotta tuloksia voidaan arvioida säilyttäen tiedon luotettavuus ja käytettävyys. 

Useimmiten toiminnan tuloksista saatava tieto on peräisin havainnoista, vasta-

uksista kyselyihin ja haastatteluihin, standardoiduista testeistä, fyysisistä mitta-

uksista tai valmiiksi kerätyistä tietokannoista (Rossi ym. 2004, 217). Tiedon tar-

ve lähtee kuitenkin arvioitsijan määrittelemistä vaatimuksista käsin ja näin ol-

leen valmiit aineistot eivät välttämättä sovellu tiettyjen tulosten arviointiin. Näin 
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ollen kerätty tieto onkin muutettava arvioinnissa käytettävään muotoon, jotta se 

on sovellettavissa. 

 

Arviointitiedon raportointi on yksi oleellisimmasta asioista arviointitiedon hyö-

dynnettävyyttä ajatellen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tiedon käytettävyy-

teen, jolloin johtopäätöksien tulee olla selkeästi ja käytännönläheisesti esitetty-

nä. Arvioitsijan on kyettävä sijoittamaan tuloksensa arvioituun kontekstiin, toi-

mintaympäristöön (Viinamäki 2004, 38).  

 

Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että Tampereella raportoidaan eri-

laisista selvityksistä, tutkimuksista ja arvioinneista runsaslukuisesti. Joillakin 

tahoilla raporttien lukumäärä ylittää jopa jo sen rajan, että niitä ei enää ehdi lu-

kemaan. Toisaalta haastatteluissa tuli ilmi, että raportteja on vaikea saada kä-

siinsä, kun tiedon jakamista ei koeta tarpeellisena. Tämä ristiriita on selitettävis-

sä organisaatiotasojen välillä koordinaation puutteella.  Kun sosiaali- ja terveys-

toimen edustajat kokivat raporteissa jopa ylitarjontaa, niin konsernihallinnossa 

tietoa alemmilta tasoilta ei koettu saavan.  

 

Toisaalta samaan tiedon välittymisongelmaan on törmätty myös toimialalta kä-

sin, eli ongelma ei johtu ainoastaan toisesta osapuolesta. Tieto ei siis välity or-

ganisaatiossa. Eräs haastateltava kuvasi konsernihallinnon ja toimialan välillä 

olevan ”kuilun”, jonka yli tieto ei välity. Asiaa voisi selittää koordinoivan tahon 

puute. Lieneekö tämänkin ongelman korjaantumiseksi olevan etua systemaatti-

sella tiedon keruun suunnitelmalla, joka paljastaisi tämän kaltaiset puutteet or-

ganisaatiossa. 

 

Arvioitsijan merkitys arviointia tehtäessä on merkittävä. Tässä tutkimuksessa 

liiemmälti ottamatta kantaa arvioinnin suorittajatahoon, on kuitenkin hyvä tuoda 

esille arvioitsijaan liittyviä asioita. Kysyttäessä haastateltavilta arvioitsijatahosta, 

he yksimielisesti pitivät ulkoista arvioitsijaa tarpeellisena lisänä arviointia kehi-

tettäessä. Tämä onkin hyvä asia, sillä sekä teoreettisesti että kehittyneen arvi-

ointikäytännön näkökulmasta arviointi on objektiivinen ja yleensä kohteen ulko-

puolinen tarkastelutapa (Temmes 2004, 90).  

 

 



 71

Riippumattomuuden ohella arvioinnilta edellytetään pätevyyttä, mikä tarkoittaa 

tieteellisten menetelmien soveltamista. Esimerkiksi EU:n avustushankkeita kos-

kevissa ohjeissa arvioinnin vaatimuksina ovat analyyttisyys (tieteellisen tutki-

muksen logiikka), systemaattisuus (määrämuotoisuus ja menetelmällinen päte-

vyys), luotettavuus (tulos voitava toistaa, kun aineisto ja menetelmät ovat sa-

mat), olennaisuus (käsiteltävä arvioitavan asian kannalta oleellisia asioita) ja 

käytettävyys (vastattava päätöksentekijän tarvetta). (Kauppi 2004, 84.) Myös 

tämä riippumattomuuden näkökulma puhuu ulkoisten arvioitsijoiden puolesta, 

sillä arviointiosaaminen tulee vain korostumaan arviointikohteiden tullessa yhä 

haasteellisemmiksi.  

 

Onkin hyvin oletettavaa, että ammattiarvioitsijoiden määrä myös kunnallisen 

toiminnan piirissä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tästä huolimatta on 

kunnan viranhaltijoiden kehitettävä omaa arviointiosaamistaan samanaikaisesti, 

sillä arvioinnin tilaajatahona toimiminen vaatii myös hyvin laaja-alaista ymmär-

rystä arvioinnin perusteista. Kinnunen sanoo artikkelissaan Arvioinnin tuottaman 

tiedon pätevyydestä, että arviointien pätevyyttä voitaisiin lisätä nimenomaan 

tilaajaosaamista parantamalla. Tähän asiaan mielestäni kannattaakin kiinnittää 

huomioita, sillä halutaanhan arviointiin varatuille resursseille myös vastinetta. 

6.6 Arvioinnin haasteisiin vastaaminen 

Edellä on tullut esille useita ongelmakohtia, joita arvioinnin kehittämiseksi on 

ratkaistava. Niiden lisäksi julkishallinnon arviointitoimintaa varjostavat ja sen 

kehitystä hidastavat vielä asenteelliset ongelmat. Suomalaiselle hallinnolle on 

perinteisesti riittänyt, että julkiset toiminnot toteutuvat lain edellyttämällä tasolla, 

eikä näin ollen ole tarvinnut kiinnittää huomiota toteutuksen tasokkuuteen. Ta-

son heikkoudet ja jopa epäonnistumiset ovat jääneet vaille suurempaa huomio-

ta. (Temmes 2004, 88.)  

 

Asenteet koetaan myös Tampereella yhdeksi arviointitoiminnan kehittämisen 

esteeksi. Vaikka yhä useammat tahot ymmärtävät arvioinnin merkityksen osana 

kehitystä, tuottaa varsinkin omaan toimintaan suuntautunut arviointi toisinaan 

jopa vastustusta. Eräs haastateltava totesikin asiaan liittyen, että ”omien pää-

tösten kriittinen arviointi saatetaan kokea loukkaavana tai liian paljastavana eikä 
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prosessiarviointiin haluta ryhtyä…”.  Haastateltavien mukaan tilanne on kuiten-

kin kehittymässä kaiken aikaa myös asenteiden suhteen ja mitä syvemmin arvi-

oinnin merkittävyys ymmärretään, sitä positiivisempi suhtautuminen sitä koh-

taan on. Tämän perusteella voisikin todeta, että asian esiin tuominen ja siitä 

keskusteleminen kannattaa. 

 

Asenteisiin liittyen haastatteluissa ilmeni myös pelkoa byrokratian lisääntymi-

sestä suunnitelmallisen ja systemaattisen arvioinnin välityksellä. Tämä oli erityi-

sesti konsernihallinnon taholta välittynyt havainto. Mielestäni tämä “pelko” tulisi 

kuitenkin sivuuttaa suunnitteluvaiheessa ja ajatella arviointia organisaation ke-

hittämisen lähtökohdasta. Lisääntyvää byrokratiaa ei entuudestaan hyvin byro-

kraattisessa ympäristössä tietenkään koeta eduksi, mutta mielestäni organisaa-

tion kehittämiseen liittyen se ei ole haitaksi. Ja oikein tehtynä ja hallittuna ei ar-

viointi välttämättä sitä edes lisää. Ennakkoluuloton asenne kehittämistä kohtaan 

on kehittymisen edellytys ja tähän haasteeseen on syytä vastata myös tämän 

asian kohdalla. 

 

Aika- ja talousresurssien niukkuus näkyi myös haastatteluiden vastauksissa. 

Lähes jokainen mainitsi näiden olevan ehkä lopulta jopa se suurin kompastuski-

vi arvioinnin kehittämisessä. Erityisesti niukkenevat taloudelliset resurssit koet-

tiin todellisena uhkana. Uskoisin tämän seikan kuitenkin kehittyvän, kun arviointi 

vielä nostaa asemaansa julkisen hallinnon keskusteluissa. Vaikka haastatelta-

vat vakuuttivat ymmärtävänsä arvioinnin merkityksen päätöksenteon ja suunnit-

telun perustana, näkyi vastauksissa kuitenkin vielä se, ettei sen merkitys kaikilta 

osin ole vielä selvillä. Arvioinnin roolia ei mielletä muun strategisen suunnittelun 

rinnalla samanarvoiseksi. Tämä tuli esille esimerkiksi juuri siinä, miten haasta-

teltavat kokivat, että resurssien niukkuus tulee vaivaamaan arvioinnin kehittä-

mistä tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa myös, että arviointia ei ole ymmärretty 

kiinteäksi osaksi tasapainotettua johtamisjärjestelmää. 

 

Ammattimaiseen arviointiin kuuluu myös eettisten periaatteiden huomioiminen. 

Arvioinnin ympärillä olisi käytävä jatkuvaa periaate- ja arvokeskustelua siitä, 

mitä arviointi on, mitä sen tulee olla ja mitä se ei saa olla. Olisi myös sallittava 

se, että vastakkaiset näkemykset arvioinnista, sen luonteesta, sen ehdoista ja 
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sen vaikutuksista pääsevät ottamaan mittaa toisistaan. (Ahonen Myllymäen & 

Vakkurin 2001, 68 teoksessa.) Tätä painotti myös eräs haastateltava tuodes-

saan esille keskustelujen tärkeyden arvioinnin suunnittelussa erityisesti yhteis-

ten perusarvojen rakentamisessa arvioinnin taustalle. Hänen kokemuksensa 

mukaan keskushallinnon ja toimialahallinnon vuoropuhelu on jäänyt vajavaisek-

si asiaan liittyen.  

 

Nämä edellä esille tulleet haasteet ovat todellisia ongelmia ja jokainen niistä 

vaatii ensinnäkin niiden tiedostamista mutta sen jälkeen myös niihin paneutu-

mista. Ongelmia tulee aina uutta kehitettäessä vastaan, mutta mielestäni näiden 

tässä esille tulleiden haasteiden kohdalla ongelmat on ylitettävissä oikean asen-

teen ja yhteisymmärryksen voimin.  

 

 

7 Arviointi strategisessa johtamisjärjestelmässä 

 

Tämä tutkimus on tarkastellut arviointia osana kunnallishallinnon strategista 

johtamisajattelua. Tutkimuksen tapauskohteena on ollut Tampereen kaupungin 

hallinto. Tavoitteena on ollut selvittää arvioinnin roolia osana johtamisjärjestel-

mää, sillä arviointitiedon merkitys nähdään oleelliseksi osaksi toimintaa ja sen 

kehittämistä. Arviointi on tässä tutkimuksessa kohdistunut palvelurakenteen 

toimivuuden tarkasteluun eli ulkoiseen tuloksellisuuteen. Tällä on tarkoitettu 

palvelujen loppukäyttäjän sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta 

mitattavaa tarpeiden tyydytystä kunnan perustehtävän mukaisesti, jolloin laadul-

liset tekijät ovat nousseet merkittävään asemaan. 

 

Hallinnon näkökulmasta tarkasteltaessa huomio arvioinnissa keskittyy toimin-

nan suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvään arviointiin sekä tulosten vaikut-

tavuuden arviointiin. Arviointiteorioiden valossa palvelurakenteen toimivuuden 

arviointi sisältää näin ollen etukäteis-, samanaikais- sekä jälkikäteisarviointia, 

jolloin voidaan puhua kokonaisvaltaisesta arvioinnista.  
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Ajankohtaan liittyvän arvioinnin ohella palvelurakenteen toimivuuden arvioinnin 

nähdään sisältävän kolme eri arvioinnin lähestymistapaa. Ensinnäkin tarvitaan 

tarvearviointia, jonka avulla määritellään koko strategian lähtökohdat ja pää-

määrät. Sitten tarvitaan toimintatapojen arviointia, jonka pohjalta osataan valita 

oikeat ja strategiaa toteuttavat tuotantotavat. Ja lopuksi tarvitaan vielä tavoi-

tearviointia, jonka myötä saadaan vastaus siihen, kuinka on onnistuttu pääse-

mään asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitearviointi jakautuu sekä tulosten että vai-

kutusten arviointiin. Nämä kaikki arviointitavat edellyttävät ja tukevat toinen toi-

siaan. Strategiseen johtamisprosessiin sisällytettynä arviointi muodostaa näin 

ollen monivaiheisen ja prosessia tukevan rakennelman tuottaen sovellettavissa 

olevaa käytännöllistä ja myös tieteellisesti korkeatasoista tietoa kehityksen ku-

lusta. 

 

Teoreettisen tarkastelun pohjalta voidaankin sanoa arvioinnin liittyvän kiinteästi 

strategiaprosessiin, eikä sitä voida tarkastella siitä irrallisena. Onnistuneen ja 

hallitun tasapainotetun tuloskortin hyödyntäminen varmistaa tämän kehänä toi-

mivan prosessin kulun, jossa suunnittelu, toteutus, valvonta ja arviointi muodos-

tavat katkeamattoman tiedon tuottamisen ja sen hyödyntämisen kehän. Arvioin-

nin näkökulmasta tasapainotettu tuloskortti toimii kuitenkin enemmän syste-

maattisena seurantatiedon kerääjänä kuin arviointina. Kunnallishallinnossa on 

kuitenkin olemassa hyvät edellytykset hyödyntää ja soveltaa sitä edelleen arvi-

oinnin tiedonlähteenä. Prosessi onnistuessaan varmistaa strategian ja sen toi-

meenpanon onnistumisen.  

 

Tutkimustulosten perusteella Tampereella arviointitoiminta ei ole sopusoinnussa 

muun, jo pitkälle edistyneen, strategiseen suunnitteluun liittyvän toiminnan 

kanssa. Arviointi ei tuota edellä kuvatun kehän tavoin refleksiivisesti tietoa kehi-

tyksen kulusta. Arvioinnin voidaan sanoa olevan Tampereen hallinnossa epä-

systemaattista ja koordinoimatonta. Arviointia tehdään, mutta hyvin hajanaises-

ti, eikä organisaation eri tasoilla ole tarkkaa tietoa arvioinnin kohteista. Ainoas-

taan tarkastuslautakunnan tekemä arviointi on systemaattista ja hyvin tiedostet-

tua myös eri tahojen keskuudessa. 
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Tasapainotetun tuloskortin käyttö seurantavälineenä on Tampereella sen sijaan 

koettu hyväksi ja kaiken aikaa kehittyväksi johtamisen välineeksi. Se onkin hyvä 

lähtökohta arvioinnin kehittämiselle jatkossa, sillä systemaattinen tiedon keruu 

on arvioinnin edellytys. Mikäli arviointiin ei tulla jatkossa kiinnittämään enem-

män huomiota, vaarana on strategian jämähtäminen paikalleen, elämään omaa 

elämäänsä. Tällöin toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta 

luotu strategia vain toteuttaisi itseään eikä uusiutuisi. Ja tällöin nimenomaan se 

strategisen suunnittelun ja johtamisen kautta haluttu ennakoitavuus tulevaisuut-

ta kohtaan ja kyky vastata haasteisiin kuihtuisi pois.  

 

Ajautumatta liikaa pohtimaan arviointitiedon puuttumiseen liittyviä negaatioita, 

on parempi siirtyä miettimään niitä lähtökohtia, joista arvioinnin kehittäminen voi 

lähteä liikkeelle. Tuloksissa tuli esille, että asenteet kaiken kaikkiaan ovat taus-

tavaikuttajina monin eri tavoin arvioinnin kehittämisessä. Asenteisiin vaikutta-

mista voikin pitää kaiken lähtökohtana. Lyhyesti sanottuna arvioinnin merkittä-

vyys on saatava nostetuksi esille. Ei riitä, että vain tiedostetaan sen merkitys, 

vaan sen eteen on myös toimittava. Vasta oikeiden ajatusten voimin kehitystä 

voidaan toivoa saavutettavan.  

 

Arvioinnin merkittävyyden ollessa selkeänä kaikkien arvioinnin kehittäjätahojen 

mielessä, voidaan lähteä ratkaisemaan seuraavia esiin tulleita haasteita. Stra-

tegista suunnitteluprosessia ajatellessa kriittisin vaihe arviointia ajatellen liittyy 

tavoitteiden asettamiseen, sillä tavoitteiden toteutumisen arvioinnista palvelura-

kenteen toimivuuden selvittämisessä pitkälle on kyse. Toisaalta on hyvä huo-

mata, että tavoitteiden asettaminen liittyy varsin pitkälle myös strategian imple-

mentoinnin onnistumiseen. Strategiaprosessi kietoutuukin hyvin kiinteästi tavoit-

teiden ympärille. Lisäksi tavoiteasetannassa on huomioitava resurssitekijät. Ta-

voitteiden ja resurssien on kohdattava, jotta tavoitteisiin voitaisiin ylipäätään 

edes päästä.   

 

Haastatteluiden perusteella tavoitteiden asettamiseen liittyivät myös suurimmat 

vaikeudet, sillä ne on saatava arvioitavuuden kriteerit täyttäviksi. Tämä vaihe 

onkin haastavana erityisesti laadullisten kriteerien mitattavuutta ajatellen. Ko-

kemus Tampereelta kuitenkin osoittaa, että eteenpäin ollaan menty, vaikkakin 
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kehitettävää vielä löytyy. Ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi näenkin sen, että tä-

hän vaiheeseen tulee panostaa resursseja myös jatkossa, sillä siitä lopulta arvi-

oinnin ja oikeastaan koko strategiaprosessin onnistuminen on kiinni.  

 

Edellytyksenä tavoiteasetannassa voidaan nähdä olevan yhteisymmärryksen 

syntymisen ja eri organisaatiotasojen huomioimisen. Vuorovaikutteisuudella 

lisätään tavoitteiden asettamiseen niihin kaivattua tarpeista lähtevää ajattelu-

mallia. Tällöin varmistetaan paitsi tavoitteiden yhtenevyys strategisten tavoittei-

den kanssa niin myös asiaan kuuluva suhtautuminen ja tietoisuus arvioinnin 

merkityksellisyydestä osana kehitysprosessia. Tällä hetkellä Tampereelta puut-

tuu tällainen koordinoiva taho, joka pitäisi yllä vuoropuhelua keskushallinnon ja 

toimialahallinnon välillä. Se koetaan molemmin puolin erittäin suurena puuttee-

na kaikkea kehittämistyötä ajatellen. 

 

Uudelle tietojärjestelmälle ollaan asettamassa suuria toiveita tamperelaisessa 

johtamiskäytännössä. Tämä onkin hyvin looginen ajattelumalli, sillä tämän het-

kisten kokemusten perusteella puutteet liittyen tiedon keruuseen ja tiedon saa-

miseen ovat tiedossa. Organisaation muuntumis- ja mukautumiskyky ympäris-

tön olosuhteisiin, sen esittämiin vaatimuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 

edellyttää kykyä ottaa vastaan, analysoida ja omaksua uutta informaatiota. Toi-

saalta organisaation on oltava riittävän asiakaslähtöinen saavuttaakseen oikeaa 

tietoa. Näihin pystyäkseen sillä on oltava selkeät järjestelmät kerätä, tuottaa ja 

käyttää arviointitietoa. Tampereella esiintyvä tiedon keruun epäsystemaattisuus 

on ongelma. Tietoa kyllä tiedetään kerättävän, mutta silti tiedon luokse on vai-

kea päästä. Tietojärjestelmien suunnitteluun käytettävät resurssit voidaankin 

nähdä tulevaisuuteen panostamisena, sillä toimivan järjestelmän avulla organi-

saatio kykenee varmistamaan menestymisensä myös tulevaisuudessa. Ja me-

nestymisen varmistaminenhan on kuntaorganisaatioissa toiminnan jatkumisen 

edellytys pitkällä tähtäimellä.  

 

Onnistunut strateginen suunnittelu voidaan nähdä jatkuvana kehänä. Strategia-

prosessi etenee kuitenkin vaihe vaiheelta ja tasapainotettu tuloskortti on vain 

apuväline ja työkalu sen toteutukseen. Uusilla toimeenpanon kierroksilla näh-

dään, miten edelliskerrasta on edistytty strategisessa ajattelussa ja suunnitel-
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mien viemisessä käytäntöön. Väistämättä tulee eteen myös tilanteita, joita ei ole 

osattu huomioida etukäteen. Kyse on oppimisprosessista sen kaikissa muo-

doissaan. Tämän voi hyvin tiivistää Yhdysvaltojen entisen presidentin Dwight D. 

Eisenhowerin sanoihin: ”Plans are nothing, planning is everything”. 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko. 

 
Tiedon rooli palvelurakenteen kehittämisessä 
 

1. Millaista tietoa käytetään hyväksi palvelujen järjestämistä kehitettäessä? 
 

2. Millainen tieto on mielestäsi kaikkein merkityksellisintä, kun ajatellaan palvelu-
rakenteen muutosta? 

 
Arvioinnin merkitys kunnallishallinnossa 

 
3. Miten määrittelet arvioinnin tai arviointityön kuntaorganisaatiossa?  
 
4. Millaisena näet arvioinnin merkityksen kunnallishallinnossa? 
 
5. Millainen on oma suhteesi arviointiin? Miten arviointi näkyy työssäsi? 
 
6. Arvioinnilla pyritään yleisesti varmistamaan toiminnan tuloksellisuutta. Miten 

määrittelet kunnan tuloksellisuuden? Miten tuloksellisuutta voidaan mitata? 
 
7. Mitä tarkoitetaan vaikuttavuudella ja vaikuttavuuden arvioinnilla kuntasektorilla? 

Miten palvelujen vaikuttavuutta voidaan arvioida? 
 
Arviointi Tampereen kaupungin organisaatiossa 
 

8. Millaista arviointitoimintaa toteutetaan Tampereen kaupungissa (palveluiden 
osalta)? 

 
9. Arvioinnin sanotaan olevan oleellinen osa kunnan strategista johtamisjärjestel-

mää ja kunnan toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Millaisena näet strategisen 
arvioinnin Tampereella?  

 
10. Millaisia arviointimenetelmiä Tampereella käytetään? 

 
11. Tampereella strategisena työkaluna käytetään BSC-menetelmää, jossa tavoit-

teet luodaan kriittisistä menestystekijöistä käsin. Miten tavoitteet ja niiden toteu-
tuminen toimivat mielestäsi arvioinnin kohteena? 

 
12. BSC-menetelmää soveltaen, arviointia voidaan ajatella toteutettavan hierarkki-

sesti eli strategiset tavoitteet tarkentuvat yksikkökohtaisiin strategioihin mentä-
essä säilyttäen samat tarkastelunäkökulmat. Miten arvioinnin hierarkkisuus to-
teutuu/näkyy Tampereella? Voidaanko arviointia ylipäätään tarkastella ketju-
maisena kokonaisuutena? Mitä ongelmia esiintyy? 

 
13. Miten toimintaympäristön muutosta kuvaavat indikaattorit  (palvelukuvatutki-

mukset, vertailututkimukset ja imagotutkimukset sekä markkinatilanne eri palve-
lualoilla ja eri palvelutuottajien osuuksien muutokset kunnan järjestämisvastuul-
la olevissa palveluissa) toteuttavat tehtäväänsä?  

 
14. Millaista tietoa kerätään toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ajatellen? 

Hyödynnetäänkö tätä tietoa laaja-alaisesti? 
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Arvioinnin kehittäminen 
 

15. Perinteisesti julkisessa hallinnossa on suhtauduttu varsin kriittisesti ja epäillen 
tulosten mittaamiseen. Miten arviointiin suhtaudutaan Tampereen kaupungin 
työyhteisössä ja miten  arviointi mielestänne toimii organisaatiossa? 

 
16. Arvioinnin suorittajista ollaan montaa mieltä perustuen lähinnä arvottamisen 

problematiikkaan ja sitä kautta arvioinnin määrittelevään luonteeseen. Esillä on 
usein myös arvioitsijan rooli organisaation sisäisenä tai ulkoisena toimijana. 
Kenen tulisi mielestäsi arvioida kunnan toimintaa, miksi? 

 
17. Tampereen toimintamalli käy läpi uudistusta ja palvelurakenteessa muutos kos-

kee tilaaja-tuottajamalliin siirtymistä. Miten arviointia tulisi kehittää Tampereella 
ajatellen tulevaa rakennemuutosta? Ja mihin arvioinnin tulisi tällöin ensisijaises-
ti kohdistua? 

 
18. Millaisena näet arvioinnin roolin tulevaisuudessa? 

 
19. Millaista tietoa arvioinnin tulee tuottaa, jotta strategiset arviointikriteerit, tavoite-

tasot ja mittarit asetettaisiin oikein?  
 

20. Millaisia esteitä näet arvioinnin kehittämiselle? 
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Liite 2. Tampereen kaupungin uusi organisaatiorakenne. (Lähde: Tampe-
reen kaupungin verkkosivut). 

 

 

 


