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Tämä tutkimus käsitteli Euroopan laatupalkintomallia (EFQM-mallia) Suomen 
julkishallinnon laadun edistämisen kontekstissa. Keskeinen tutkimuskysymys oli, 
toteuttaako EFQM-malli ja case:n osalta erityisesti ulkoinen arviointi tilivelvollisuutta.  
Tutkimus selvitti, kuinka hyvin malli edistää tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden 
toteutumista ja soveltuu julkishallinnon laadun arviointiin. Tutkimus paikansi mallin 
käytön hyötyjä ja puutteita julkisten yksiköiden arviointityön välineenä.  
 
Tutkimuksessa selvitettiin sähköisen kyselyn avulla TE-keskusverkoston ulkoisten 
EFQM-arvioitsijoiden näkemyksiä arviointiprosessin hyödyistä ja puutteista ja EFQM-
mallin soveltumisesta julkishallinnon käyttöön. Erityistarkastelussa oli arvioitsijoiden 
hyötyminen benchmarking-oppimisprosessin kautta.  
 
Tutkimuksen tutkimushypoteesina oli, että EFQM-malli erityisesti ulkoisen arvioinnin 
välineenä edistää tilivelvollisuutta, koska malli tarkastelee tuloksellisuutta hyvin 
kokonaisvaltaisesti. Lisäksi oletettiin, että mallin puutteena on raskaskäyttöisyys ja 
kankeus. Kuitenkin keskeisenä tilivelvollisuutta edistävänä tekijänä oletettiin olevan 
EFQM-arviointiprosessin tuomat benchmarking-oppimisilmiöt. Kaikki nämä 
tutkimushypoteesit osoittautuivat teoriakehikon ja case-tutkimuksen perusteella 
pitäviksi väitteiksi kuitenkin siten, että arviointiprosessin raskautta vähentää ja malliin 
suhtautumista parantaa aikaisempi arviointikokemus.  
 
Case-tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että arvioitsijoiden näkökulmasta Euroopan 
laatupalkinnon avulla suoritettu ulkoinen arviointi tukee tilivelvollisuuden toteutumista, 
koska se hyödyttää arvioitua organisaatiota ja arviointiin osallistuvia erityisesti 
benchmarking-ilmiöiden kautta.  
 
Tutkimuksen kokoava johtopäätös on, että EFQM-malli toteuttaa tilivelvollisuutta ja sen 
soveltamista kannattaa jatkaa julkishallinnossa. Kuitenkin mallissa, sen käytössä, 
vaadittavassa osaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä on vielä puutteita, joten malliin 
liittyvä koulutus tulee varmistaa ja mallin soveltamista tukea. Case-tutkimuksen 
arviointitoimintamalli osoittautui toimivaksi, joten samaa mallia kannattaa soveltaa 
jatkossakin julkishallinnon yksiköiden arvioinneissa. EFQM-arvioinnin pisteytystä on 
kuitenkin harkittava, mikäli organisaatio on laatutoiminnan alkutaipaleella tai arvioinnin 
suorittamista rajoittaa joku tärkeä tekijä, kuten TE-keskusverkostossa kuvausten 
puutteet. Lisäksi EFQM-mallin hyötyjä lisää muiden laatumenetelmien, kuten 
benchmarkingin ja BSC:n rinnakkainen soveltaminen.  
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1.  JOHDANTO 

 

1.1.  Taustaa 
 

Suomen julkishallinto on kohdannut viime vuosikymmeninä haastavia 

uudistumispaineita ja 1980-luvun puolivälistä alkaen julkishallintoa ja julkista 

johtamista on uudistettu monin tavoin1. Kansainvälistyminen on kiihdyttänyt 

markkinoiden kilpailua ja asettanut uusia vaatimuksia julkisen sektorin palvelujen 

tuotannolle. EU-jäsenyys puolestaan on yhtenäistänyt maiden johtamistapoja ja 

pakottanut jäsenvaltiot hallinnon muutokseen.  

 

Julkisessa toiminnassa on otettu käyttöön johtamisnäkemys, New Public Management 

(NPM), jossa korostuu julkishallinnon liiallisen kasvun hillitseminen, tehokkuus, 

alhaiset kustannukset ja palvelujen laatu2. Suomessa tämä on johtanut useiden julkisten 

liikelaitosten yksityistämiseen, liikelaitostamiseen tai yhtiöittämiseen3. Lisäksi julkisen 

sektorin rooli on muuttunut palvelujen tuottajasta enemmänkin palvelujen tilaajaksi4. 

Samalla julkinen ja yksityinen sektori ovat lähentyneet toisiaan. Tällä hetkellä ja 

lähivuosina julkishallinnossa ja erityisesti valtion organisaatioissa korostuu myös 

tuottavuuden nostaminen ja henkilöstön vähentäminen.  

 

Tärkeä julkishallinnon muutosgeneraattori on ollut myös tietoyhteiskunnan 

vahvistuminen. Tekninen kehitys on mahdollistanut tiedon laajan saatavuuden ja 

lisännyt odotuksia tiedon tuotantoon. Kansalaiset vaativat lisää tietoa julkisesta 

päätöksenteosta ja mahdollisuuksia päätöksiin vaikuttamiseen. 1980-luvulta alkaen 

huomiota on kiinnitetty hallinnon uudelleen järjestelyyn eli hallinnon supistamiseen, 

tehtävien ja vastuun jakamiseen ja sääntelyn purkamiseen. Päätöksentekoa on 

alueellistettu, eli siirretty varsinaisille toimijoille, ja täten tuotu päätöksentekoa 

lähemmäs kansalaista. Alueellistamisen myötä johtamisen rooli on korostunut ja uusia 

tehokkaampia julkishallinnon ohjauskeinoja on luotu.5 Esimerkiksi vuoden 2002 

keskushallinnon uudistamishanke pyrki uudistamaan Suomen julkishallintoa ja 
                                                
1 Ministry of Finance 2000, s. 3 
2 Eräsaari, Lindqvist, Mäntysaari & Rajavaara 1999, s. 21 
3 Stenvall & Harisalo 2000, s. 26 
4 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 8 
5 Stenvall & Harisalo 2000, s. 26 
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johtamista tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Se korosti menestystekijöiden 

hahmottamista ja hallinnon tuloksellisuutta, johon kuuluu kansainvälistymisen 

vaatimusten sekä muutoksen hallinta. Lisäksi hanke vahvisti kansalaisten luottamusta ja 

vaikutusmahdollisuuksia.6 

 

Kansalaisten luottamus liittyy keskeisesti palvelujen laatuun sekä tilivelvollisuuden 

toteutumiseen. Tilivelvollisuus on julkishallinnon vastuuta verorahojen asianmukaisesta 

käytöstä ja käytön raportoinnista kansalaisille. Tilivelvollisuus edellyttää 

tuloksellisuutta (tunnetuimmin tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus, 

englanninkielisessä kirjallisuudessa the three E’s)7. Julkishallinnossa pyritään 

kokonaistuloksellisuuteen, jolloin mahdollisimman paljon vaikuttavuutta saadaan 

aikaan mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Kansalaisten tulee saada laadukkaita 

palveluita eli vastiketta verorahoilleen (puhutaan Value For Money -periaatteesta). 

Tilivelvollisuus liittyy myös julkishallinnon eri toimijoiden suhteeseen. Alemman tason 

toimijat ovat tilivelvollisia ylemmän tason päättäjille ja vastaavat rahojen käytöstä 

sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tähän perustuu julkishallinnossa käytössä oleva 

ministeriöiden tulosohjausmenettely. Tulosohjauksen on havaittu vaikuttavan 

myönteisesti palvelujen laatuun sekä tuotannon tehokkuuteen ja siksi 

keskushallintohankkeen tärkeä kokonaisuus olikin ministeriöiden tulosohjauksen 

terävöittäminen8.  

 

Tulosohjauksessa sekä kaikessa muussa julkishallinnon toiminnassa laatu on noussut 

keskeiseksi huomion kohteeksi ja jopa toiminnan ohjaajaksi. Toiminnan 

kokonaisvaltaiseen laatuun kiinnitetään lisääntyvässä määrin huomiota 

tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden tärkeänä osatekijänä.  Laadun arviointi ja seuranta 

ovat lisääntyneet ja tulleet esimerkiksi tulosohjauksen osaksi. ”Laatu- ja arviointi-

boomi” on tuonut mukanaan uusia johtamismalleja, kuten kokonaisvaltainen 

laatujohtaminen (Total Quality Management). Laadun yhteydessä keskustellaan paljon 

menetelmistä, joilla saadaan parhaiten edistettyä julkista tilivelvollisuutta ja 

tuloksellisuutta julkisen sektorin erityisyys huomioiden.  

                                                
6 VM. Ministerityöryhmän loppuraportti 28.6.2002 
7 Tuloksellisuuden määritelmiä on useita, mutta tämä valtiovarainministeriön luokitus on yleisimmin 
käytetty, Meklin 1997, s. 81 
8 VM. Ministerityöryhmän loppuraportti 28.6.2002, s. 22 
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Laadun edistämisen apuvälineeksi on noussut erilaisia menetelmiä, kuten 

laatujärjestelmiä, laatupalkintokriteereitä ja -kilpailuja ja niiden ohessa benchmarking 

(vertailukehittäminen). Suomen julkishallinnossa on sovellettu näitä laadun edistämisen 

menetelmiä, toteutettu useita kokonaisvaltaisia laatuhankkeita ja valmisteltu 

laatustrategioita. EU:n yhtenäisen laatupolitiikan takia Suomessa on edistetty 

voimakkaasti laatupalkintomalleilla,  erityisesti Euroopan laatupalkintomallilla, 

tehtävää itse- ja ulkoista arviointia. 1990-luvun puolivälistä Suomen julkishallinnon 

yksiköt ovat osallistuneet Suomen laatupalkintokilpailuun, jossa siirryttiin vuonna 2001 

Euroopan laatupalkintokriteerien käyttöön. Euroopan laatupalkinto -perusteista 

arviointia on sovellettu monissa Suomen julkishallinnon yksiköissä. Useissa yksiköissä 

arviointi on osa ministeriön tulosohjausta, kuten kauppa- ja teollisuusministeriön 

(KTM) alaisissa työvoima- ja elinkeinokeskuksissa (TE-keskukset), joissa suoritettiin 

vuonna 2004 ulkoinen arviointi Euroopan laatupalkintomallilla.   

 

Tilivelvollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että laatua mittaavat ja kehittävät 

menetelmät ovat toimivia. Ne eivät saa viedä liikaa resursseja ja niiden tulee tuottaa 

hyödyllisiä tuloksia ja kehittämisnäkökulmia, joita todella hyödynnetään toiminnassa. 

Myös menetelmien myönteiset sivuvaikutukset, kuten benchmarking-oppimisilmiöt, 

edistävät tilivelvollisuutta. Laadunhallinnan menetelmiä kehitetäänkin jatkuvasti 

vastaamaan julkishallinnon haasteisiin. Viime vuosina Euroopan laatupalkintomallin 

korvaajaksi tai rinnakkaiseksi menetelmäksi julkisella sektorilla on noussut CAF-malli 

(Common Assessment Framework). Se on julkishallinnolle tehty EU:n yhteinen 

laadunarviointimalli, jonka käyttöä kaikki EU-maat ovat sitoutuneet edistämään. 

       
1.2.  Tutkimuskysymys ja perustelut aiheen valinnalle 
 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on Euroopan laatupalkintomalli Suomen 

julkisen sektorin laadun edistämisen kontekstissa. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa 

Euroopan laatupalkintomalli nähdään osana laajaa Suomen julkishallinnon uudistumista 

ja tilivelvollisuuden, tuloksellisuuden ja laadun edistämisen kokonaisuutta. 

 

Euroopan laatupalkintomalli on apuväline organisaatioiden kokonaisvaltaisen laadun eli 

toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. 
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Laatupalkintomallin avulla organisaatioiden toimintaa voidaan tarkastella eriteltyjen 

arviointialueiden avulla monipuolisesti ja löytää organisaation vahvuudet ja 

parantamisalueet9. Euroopan laatupalkintomallista (EFQM Excellence Model) 

käytetään lyhennettä EFQM, joka tulee Eurooppalaisen laatujärjestön, European 

Foundation for Quality Managementin nimestä. Mallin pohjalta tehtyjen arviointien 

perusteella EFQM jakaa vuosittain Euroopan laatupalkinnon, European Quality Award 

(EQA)10. Tässä tutkimuksessa käsitteitä Euroopan laatupalkintomalli ja EFQM-malli 

käytetään rinnakkain ja samamerkityksisinä.  

 

Keskeisimpänä tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa on, toteuttaako Euroopan 

laatupalkintomalli ja case:n osalta erityisesti ulkoinen EFQM-arviointi 

tilivelvollisuutta? Tutkimuksessa selvitetään, kuinka hyvin malli edistää 

tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden toteutumista ja soveltuu julkishallinnon laadun 

arviointiin. Tarkoitus on paikantaa mallin käytön erilaisia hyötyjä ja puutteita julkisten 

yksiköiden arviointityön välineenä.  

 

TE-keskusverkosto on ollut julkishallinnon eturintamassa laadun edistämisessä. Case-

tutkimuksessa tarkastellaankin TE-keskusverkostossa vuonna 2004 suoritettua 

Euroopan laatupalkintoperusteista ulkoista arviointia, arvioinnin onnistumista ja 

tulosten hyödyntämistä.  Erityinen huomio case:ssa on ulkoisten arvioitsijoiden 

näkemyksillä arvioinnista, sen hyödyistä ja puutteista. Kiinnostus arvioitsijoiden 

näkemyksiin heräsi siitä, että osa arvioitsijoista osallistui arviointiin saamatta korvausta 

käyttämästään ajasta ja muusta panoksesta. Case-tutkimuksessa arvioitsijoiden 

vastausten perusteella pyritään arvioimaan EFQM-perusteisen ulkoisen arvioinnin 

soveltuvuutta julkishallinnon käyttöön tilivelvollisuuden näkökulmasta. Kyselyssä 

erityistä huomiota kiinnitetään oppimis- ja benchmarking-näkökulmiin. 

 

Euroopan laatupalkintomallia tarkastellaan tässä tutkimuksessa, koska sen käyttöä 

julkishallinnossa on edistetty ympäri Eurooppaa ja sillä on havaittu olevan myönteisiä 

vaikutuksia yksiköiden toimintaan. Aihetta ei kuitenkaan ole tutkittu kovin paljoa. 

Benchmarking-menetelmää tarkastellaan, koska se liittyy laatupalkintomalleihin 

kiinteästi ja on case-tutkimuksen kannalta oleellinen. Tilivelvollisuus on taustateoriaksi 

                                                
9 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 4 
10 Andersson, Hiltunen & Villanen 2004, s. 12 
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sopiva, sillä sitä ei tiettävästi ole aiemmin tässä yhteydessä käytetty. Tilivelvollisuuden 

takia arviointitoimintaa suoritetaan ja tilivelvollisuus myös asettaa kriteerit 

arvioinneille.  

 

1.2.1.  Tutkimushypoteesi ja keskeiset rajaukset 

 

Tutkimushypoteesina on, että Euroopan laatupalkintomalli erityisesti ulkoisen 

arvioinnin välineenä toteuttaa tilivelvollisuutta, sillä sen avulla tuloksellisuutta voidaan 

arvioida hyvin kokonaisvaltaisesti ja tarkasti. Asia ei kuitenkaan ole niin 

yksinkertainen. Toisena oletuksena onkin, että EFQM-mallin puutteena on sen 

raskaskäyttöisyys ja kankeus, jonka takia se vaatii paljon resursseja, kuten koulutusta ja 

aikaa. Lisäksi EFQM-mallin antamia tuloksia on hyödynnetty monissa julkisissa 

organisaatioissa puutteellisesti, mikä osaltaan heikentää mallin hyödyllisyyttä 

tilivelvollisuuden näkökulmasta.  

 

Tässä tutkimuksessa oletetaan lisäksi, että EFQM-perusteisen ulkoisen arvioinnin 

käyttö edistää tilivelvollisuutta myös arvioitsijoiden oppimisen kautta. Arvioitsijat 

oppivat arviointiprosessissa benchmarking-menetelmällä parhaista käytännöistä, vievät 

tätä osaamista eteenpäin valtionhallinnossa ja sitä kautta parantavat EFQM-mallin 

toteuttamaa tilivelvollisuutta. EFQM-mallin suhde tilivelvollisuuteen on siis 

mielenkiintoinen tutkimusnäkökulma. 

 

Tutkimuksessa selvitettävien käsitteiden kirjo on laaja aiheen ymmärrettävyyden 

lisäämiseksi ja kattavan tutkimuksen takaamiseksi. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan 

yksittäisten käsitteiden laaja tarkastelu. Laadun yhteydessä keskitytään julkisen sektorin 

laatuun, vaikka pääpiirteissään useimpia laadun määritelmiä käytetään myös 

yksityisellä sektorilla. Myös laadun kehittämisessä Suomen julkishallinnossa voidaan 

löytää yhtymäkohtia yksityisen sektorin laadun kehittämiselle, vaikka sitä ei 

tutkimuksessa erikseen mainita. Tutkimuksessa ei selvitetä, kuinka laadukasta Suomen 

julkinen toiminta on, vaan keskitytään laadun edistämistoiminnan kuvaamiseen. 

Laadun kehittämistä julkishallinnossa ei vertailla eri maiden kesken. Tutkimuksessa 

huomio on valtionhallinnossa kokonaisuudessaan, ei erikseen kunnissa. 

 



 

 

11  

 

Tilivelvollisuuden käsite riittää tutkimuksen taustaksi, joten tilivelvollisuuden taustalla 

olevaa päämies-agentti -teoriaa ei tutkimuksessa tarkastella laajasti. Tutkimuksessa ei 

selvitetä laadun arvioinnin taustalla olevia teorioita tai käsitteitä, kuten arvioinnin 

etiikkaa. Muita julkishallinnon uusia laadunarviointimalleja, kuten CAF, käsitellään 

siinä laajuudessa, kuin EFQM-mallin käsittelemisen ja vertailemisen kannalta on 

tarpeellista. Tutkimus ei erittele laatupalkintomallien sisältöalueita yksityiskohtaisesti.  

 

Case-tutkimuksessa keskitytään suoritettuun ulkoiseen arviointiin, ja siksi siinä ei 

selvitetä EFQM-mallia itsearvioinnin välineenä. Tutkimuksessa ei arvioida suoritetun 

ulkoisen arvioinnin reliabiliteettia tai validiteettia. TE-keskukset siirtyvät tänä vuonna 

CAF-mallin käyttöön, mutta tutkimuksessa ei tarkastella malliin siirtymisen syitä ja 

seurauksia. Tutkimuksessa esitellään kuitenkin lyhyesti EFQM- ja CAF-mallien 

keskeiset erot.  

 

1.2.2.  Aikaisemmat tutkimukset  

 

Laatupalkintomalleista on jonkin verran kirjallisuutta, mutta tutkimuksia EFQM-mallin 

käytöstä julkishallinnossa on vähän. Mielenkiintoinen tutkimus on Petri Virtasen, 

Anna-Kaisa Mäkisen ja Heikki Väänäsen tutkimus laatupalkintotoiminnan 

vaikuttavuudesta suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimuksessa selvitetään, mitä 

organisaatiolle seuraa laatupalkinnon soveltamisesta11. Näitä hyötynäkökohtia 

käsitellään tässä tutkimuksessa. Toinen laatupalkintojen käyttöä tarkasteleva teos on 

vuonna 1999 tehty selvitys laatupalkinnon käytöstä julkisella sektorilla. 

Laatukeskuksen, KTM:n, Suomen kuntaliiton ja VM:n yhdessä toteuttamassa teoksessa 

Yhteiset palvelut - Yhteinen hyöty, Laatupalkinto julkisella sektorilla, on haastateltu 

vuosina 1994–1999 laatupalkintomallia soveltaneiden julkishallinnon organisaatioiden 

edustajia ja sen pohjalta tehty ehdotuksia Euroopan laatupalkintomallin soveltamisesta 

julkishallinnon kehittämisessä.  

 

Tätä tutkimusta sivuaa Pirkko Hökän Pro gradu -tutkimus Lapin yliopistossa, 

Hallintotieteen pääaineessa vuonna 2004. Hökkä tutki EFQM-mallia uuden tiedon 

luomisen välineenä suomalaisessa julkisorganisaatiossa esimerkkiorganisaationaan 

                                                
11 Virtanen, Mäkinen & Väänänen 2002, s. 3 
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Lapin TE-keskus. Vaikka aiheessa ja esimerkkiorganisaatiossa on yhtäläisyyksiä tämän 

tutkimuksen kanssa, eroja on huomattavasti. Hökkä selvitti, kuinka EFQM-malli 

soveltuu uuden tiedon luomisen välineeksi. Hän keskittyi tarkastelemaan 

kokemusperäisen tiedon esiin tulemista mallin avulla ja tämän uuden tiedon 

hyödyntämistä. Hökkä käytti taustateoriaan organisatorisen tiedon luomisen teoriaa. 

Lisäksi hänen esimerkkinään oli vain yksi TE-keskus, kun taas tässä tutkimuksessa 

tarkastelussa on koko TE-keskusverkosto. Hökän tutkimuksessa sovellettiin 

kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja tiedonkeruu toteutettiin sähköpostikyselynä 18:lle 

Lapin TE-keskuksen EFQM-laatutyöhön osallistuneelle henkilölle.12   

 

Pro gradu -tutkimusta EFQM-mallista on tehnyt myös Loukiainen Terhi 

Sosiaalipsykologian pääaineeseen (2003). Hän tutki laadun kehittämistä ja EFQM-

mallin soveltamista korkeakouluympäristössä ja erityisesti Taideteollisessa 

korkeakoulussa. Tutkimus keskittyy työntekijöiden näkemyksiin laadusta, EFQM-

mallista ja ulkopuolelta tulevasta laatujärjestelmästä. Peltonen Hanna teki Tampereen 

teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1997 diplomityön Euroopan 

laatupalkintokriteeristön soveltamisesta. Yritysten näkökulmasta 

laatupalkintokriteerien, erityisesti Malcolm Baldrige -kriteereiden, käyttöä toimintojen 

kehittämisessä on tutkinut Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2000 Reijo 

Nisula. Hän haastatteli Suomen laatupalkinnon saaneita organisaatioita ja kuvaili 

esimerkkinä itsearviointia silloisessa Pilkington Lamino Oy:ssa. Heinonen Riitta tutki 

vuonna 2002 Helsingin kauppakorkeakoulussa EFQM-viitekehyksen soveltuvuutta 

henkilöstöjohtamisen ohjausvälineeksi. Virkkala Tarja teki vuonna 2002 Satakunnan 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyön Implementation of EFQM model in Nokia Mobile 

Phones R & D environment. Kaikissa näissä tutkimuksissa tutkimusnäkökulma on 

hyvin erilainen kuin tässä tutkimuksessa ja vain muutaman tutkimuksen tuloksia 

tarkastellaan myöhemmin.  

 

TE-keskuksissa yliopistotasoista laatututkimusta on tehnyt myös Katri Kokkila vuonna 

2002. Hän kirjoitti markkinoinnin pääaineen Pro gradu -tutkimuksen Pirkanmaan ja 

Hämeen TE-keskusten organisaatioasiakkaiden kokema julkisen palvelun episodilaatu. 

Hänen tutkimuksensa ei käsittele laadunarviointijärjestelmiä, vaan keskittyy laadun 

                                                
12 Hökkä 2004,  tiivistelmä ja s. 6 
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erityispiirteiden tarkasteluun. Kokkilan tutkimus ei siis tue tätä tutkimusta tai aiheuta 

päällekkäisyyksiä. Jaana Niemi on tutkinut Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 

2004 Balanced Scorecard -mallin soveltamista strategisen henkilöstöjohtamisen 

välineenä ja käyttänyt Pirkanmaan TE-keskusta esimerkkiorganisaationaan. Hän on 

myös tarkastellut EFQM-mallia BSC:n rinnalla. 

 

Julkishallinnon laadusta on tehty paljon tutkimusta. Erittäin mielenkiintoinen tutkimus 

on Ismo Lumijärven ja Jussi Jylhäsaaren teos Laatujohtaminen ja julkinen sektori 

(2000), jossa on käsitelty erittäin laajasti laatujohtamisen soveltuvuutta julkisen 

sektorin kehittämiseen. Tätä teosta hyödynnetään erityisesti laatunäkökulmien 

avaamisessa. Keskeisiä laatututkijoita Suomessa ovat Paul Lillrank ja Olli Lecklin. 

Tässä tutkimuksessa huomioidaan Lillrankin teos Laatuajattelu (1998) ja Lecklinin teos 

Laatu yrityksen menestystekijänä (1997). Teoksia ei käsitellä laajasti, sillä niitä on 

käsitelty monissa muissa tutkimuksissa. Lecklin esittelee laadun kehikkoa hyvin laajasti 

ja melko neutraalisti, kun taas Lillrank esittää tiukkaa kritiikkiä julkishallinnon laatua 

kohtaan. Tässä tutkimuksessa näitä teoksia keskeisempänä lähteenä käytetään Timo 

Silénin teosta Laatu, brandi ja kilpailukyky (2001). Keskeisenä lähteenä käytetään 

myös väitöskirjatutkimuksista Antero Tervosen vuonna 2001 valmistunutta teosta 

Laadun kehittäminen suomalaisissa yrityksissä. Tervonen erittelee laadun taustoja, 

osatekijöitä ja kehittämisen menetelmiä. Myös Markku Luoman tutkimusta 

hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Luoma on tutkinut laadun ja osaamisen kehittämistä 

poliisihallinnossa, laatutoiminnan soveltumista poliisiorganisaatioon ja yksiköiden 

toimenpiteitä laadun edistämiseksi.13  

 

1.3.  Aineisto ja tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimuksessa yhdistellään erilaisia aineistoja eli käytetään aineiston triangulaatiota 

teoreettisesti monipuolisen näkemyksen löytämiseksi. Tärkeänä aineistona 

tutkimuksessa käytetään valtiovarainministeriön (VM) julkaisuja viime vuosilta. Niiden 

avulla selvitetään erityisesti julkishallinnon toimintaa, kuten tulosohjausta ja laadun 

kehittämistyötä. Käsitteiden avaamiseksi ja kuvaamiseksi käytetään laajalti erilaisia 

lähteitä, kuten tutkimuskirjallisuutta, kotimaisia ja kansainvälisiä artikkeleita ja 

                                                
13 Luoma 2001, s. 4 
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ministeriöiden ja laitosten julkaisuja. Laadusta ja laadun edistämisen menetelmistä 

aiemmin tehtyjä tutkimuksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti pohjatietona.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu TE-keskusten ulkoisille arvioitsijoille kesällä 

2004 lähetettyyn kyselyyn. Kysely laadittiin sähköiseen muotoon erityistä 

kyselyohjelmaa, Digiumia, käyttäen. Kerätty tieto on laadultaan kvalitatiivista, vaikka 

tiedonkeruumenetelmä on kvantitatiivinen. Tutkimuksen empiirinen osa on ex post- ja 

poikittaistutkimusta. Kysely on siis suoritettu arvioinnin jälkeen ja yhtenä ajankohtana. 

 

TE-keskusten laatutyöstä on vaikeaa löytää kattavaa tietoa, joten tärkeänä tietolähteenä 

keskusten laatutyön kuvaamisessa on Pirkanmaan TE-keskuksen kehittämisjohtaja 

Risto Rautkoskelle tehty teemahaastattelu (12.4.2006). Rautkoski on ollut TE-

keskusten perustamisesta asti mukana laatutoiminnan valtakunnallisessa kehittämisessä, 

järjestänyt esimerkiksi EFQM-laatukoulutusta, vastannut EFQM-mallin kehittämisestä 

organisaation tarpeisiin ja ulkoisen arvioinnin organisoinnista ja kehittämisestä. Hänen 

vastuullaan on myös TE-keskusten valtakunnallisten laatujärjestelmien kehittäminen, 

johon sisältyy arviointi, mittausjärjestelmät, laatumittarien kytkentä tulosohjaukseen 

sekä laatututkimus. Hänen aikaisemmin johtamansa yksikkö, KTM:n yrityspalvelut, 

Pirkanmaan piiritoimisto oli myös tiettävästi ensimmäinen Suomen laatupalkintoa 

hakenut valtion organisaatio vuonna 1994.  

 

Tutkimuksen lähestymistapa on deskriptiivinen eli kuvaileva. Tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan Euroopan laatupalkintomallin ja Suomen julkishallinnon laadun 

edistämisen käsitekenttää melko laajasti. Tutkimuksen voi määritellä myös 

käsitetutkimukseksi. Laajan teoreettisen runkonsa puolesta tutkimus lähestyy myös 

syntetisoivaa tutkimusmenetelmää, jossa yhdistellään erilaisia osia yhteen.  

 

1.4.  Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys jakaantuu keskeisesti kolmeen osaan ja koko 

tutkimus seitsemään lukuun. Toisessa luvussa keskitytään Suomen julkishallinnon 

toiminnan perusperiaatteiden kuvaamiseen, eli tilivelvollisuuden, tuloksellisuuden ja 

tulosohjauksen tarkasteluun. Luvun tarkoitus on selvittää, mistä julkisen toiminnan 

raportointi- ja kehittämisvelvollisuus syntyy, miksi toimintaa ja laatua ylipäätään 
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arvioidaan ja edistetään, ja missä laadun arviointitietoa käytetään. Luvun lopussa 

esitetään kootusti tuloksellisen laadun arviointitoiminnan edellytyksiä tilivelvollisuuden 

näkökulmasta.   

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa selvitetään Euroopan laatupalkintomallin 

viitekehikkoa. Luvussa kuvaillaan, mitä on se laatu, jota laatutoiminta arvioi ja 

parantaa. Lisäksi tarkastellaan laatuun keskeisesti liittyviä näkökulmia, 

kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM) keskeisiä periaatteita ja laadun kehittämisen 

apuvälineitä, kuten laatujärjestelmiä ja laatupalkintoja. Luku kokoaa myös laadun 

edistämistoiminnan hyötyjä, edellytyksiä ja laatutoimintaa kohtaan esitettyä kritiikkiä. 

Luvussa esitellään lisäksi kootusti Suomen julkishallinnossa toteutettuja keskeisimpiä 

laadun edistämishankkeita, hankkeiden sisältöä pääpiirteittäin ja hankkeiden 

vaikutuksia laatutoimintaan. Lopussa tuodaan esille myös julkista laatutyötä kohtaan 

esitettyä kritiikkiä. Tämän luvun tarkastelun avulla selviää, mikä on EFQM-mallin 

asema kokonaisvaltaisen laadun edistämisessä.  

 

Tutkimuksen neljäs luku keskittyy Euroopan laatupalkintomallin tarkasteluun 

aikaisemman tutkimustiedon varassa. Luvussa esitellään EFQM-mallin rakennetta ja 

soveltamista ja etsitään mallin hyötyjä ja havaittuja puutteita. Luvussa perehdytään 

myös EFQM-malliin liittyviin muihin keskeisiin kehittämismenetelmiin, joita ovat 

benchmarking, BSC ja CAF.  

 

Viides luku esittelee TE-keskusverkostoa ja sen laatutyötä lyhyesti, mutta muuten 

keskittyy suoritettuun EFQM-perusteiseen ulkoiseen arviointiin. Luvussa esitellään 

ulkoisen arviointiprosessin pääpiirteet ja arvioinnista saadut tulokset. Tämän jälkeen 

tarkastellaan toteutetun kyselytutkimuksen keskeisiä tutkimustuloksia. Yhteenvedossa 

kootaan Euroopan laatupalkinnon ja Suomen julkishallinnon laadun edistämisen 

viitekehystä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja johtopäätöksissä esitetään 

tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet. 
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2.  LAATU TILIVELVOLLISUUDEN JA TULOSOHJAUK-

SEN OSANA 
 

 

Miksi julkista toimintaa arvioidaan ja siitä raportoidaan niin tarkasti? Minkä takia 

julkista toimintaa ja sen ohella laatua on alettu arvioimaan ja edistämään? Entä, miten 

ja missä tätä tietoa käytetään? Minkälaista arviointitoiminnan tulisi olla? Tämä luku 

tarkastelee näitä kysymyksiä.   

 

2.1.  Tilivelvollisuus 
 

Tilivelvollisuus on saanut laajaa huomiota viime vuosina julkisella sektorilla. Paul. R 

Niven toteaa, että tilivelvollisuudesta on tullut jopa maailmanlaajuinen iskulause14. 

Tilivelvollisuus-termi on saanut alkunsa yritystoiminnasta ja traditionaalinen näkemys 

pitää tilivelvollisuutta koko yrityksen laskentatoimen perustana, sillä siitä syntyy 

toimijan raportointivelvollisuus jokaisesta tapahtuneesta transaktiosta15. 

Tilivelvollisuuden merkitystä lähellä on ollut julkishallinnon käsite tulosvastuu16, jonka 

laajentuessa julkisellakin sektorilla on alettu puhumaan tilivelvollisuudesta. 

Tilivelvollisuuden käsite ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. 

 

Tilivelvollisuus on suomennos sanasta accountability. Accountability-käsite voidaan 

suomentaa lisäksi tuloksellisuusevaluaatioksi tai vastuullisuusevaluaatioksi17. Samasta 

asiasta voidaan käyttää siis eri käsitteitä, mutta tilivelvollisuus on näistä yleisimmin 

käytetty. Myös tilivelvollisuus-käsitteen määritelmissä on eroja. Norman Flynn ja Franz 

Strehl ovat määrittäneet accountability-käsitteen perusmerkitykseksi ”to be able to 

account for”, eli ”pystyä vastaamaan jostakin”. Tämä tarkoittaa, että toimija pystyy 

toteuttamaan poliittisia päätöksiä annetuilla resursseilla ja johtamisvälineillä 

määritellyn kehikon sisällä.18 Euroopan keskuspankki on määritellyt tilivelvollisuuden 

lyhyesti periaatteeksi, jonka mukaan päätäntävaltaa käyttävä instituutio on vastuussa 

                                                
14 Niven 2003, s. 39 
15 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 194 
16 VM 2003b, s. 67 
17 Eräsaari, Lindqvist, Mäntysaari & Rajavaara 1999, s. 110 
18 Flynn & Strehl 1996, s. 265 
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toiminnastaan19. Nämä määritelmät korostavat toimijan vastuuta jostakin. Rob Gray, 

Dave Owen ja Carol Adams painottavat accountability-käsitteessä raportointia: 

”Accountability is the duty to provide an account (by no means necessarily a financial 

account) or reckoning of those actions for which one is held responsible”20. Näiden 

määritelmien perusteella tilivelvollisuus on toimijan vastuuta annetuista tehtävistä ja 

niiden tulosten raportoinnista. 

 

2.1.1.  Päämies-agentti  -teoria 

 

Tilivelvollisuus sai alkunsa yritystoiminnasta ja liittyy laajaan kokonaisuuteen, 

päämies-agentti -teoriaan. Päämies-agentti -teoria jäsentää sosiaalista toimintaa 

päämiehen ja agentin vaihtosuhteena. Päämiehellä (accountee), joita voivat olla 

esimerkiksi kansalaiset, osakkeenomistajat, asiakkaat ja tilaajat, on tarpeita ja 

intressejä, joita se ei itse pysty täyttämään. Siksi päämies tarvitsee avukseen agentin 

(accountor), eli toimijan, palveluja. Päämies antaa agentille tehtävän, mutta ei voi olla 

varma agentin kyvystä ja aikomuksesta toteuttaa sille annetut tehtävät tuloksellisesti ja 

sovittujen sääntöjen mukaan. Siksi tarvitaan usein kolmannen osapuolen verifiointi eli 

todentaminen asialle.21 Agentilla on kaksi pääasiallista vastuuta: annetuiden tehtävien 

suorittaminen ja niistä raportoiminen. Laissa on määritelty raportoinnin ja 

tilivelvollisuuden vähimmäisvaatimukset, mutta agentilla on myös moraalinen velvoite 

lakia laajempaan raportointiin. Päämiehen tehtävänä on antaa agentin toiminnalle 

ohjeet ja käytettävät resurssit, ja palkita agentti hyvin suoritetusta toiminnasta. Päämies 

ja agentti voivat olla yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita ja samalla toimijalla saattaa 

olla useita päämies-agentti -suhteita, joissa osassa hän on päämies ja toisissa agentti. 

Tilivelvollisuussuhteet saattavat olla monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä.22 

Tilivelvollisuus ei myöskään rajoitu vain tapahtuneisiin asioihin, vaan se voidaan 

kohdistaa myös tulevaisuuden suunnitelmiin ja sitoumuksiin23.   

 

Julkisen sektorin toiminta muodostuu tällaisista monimutkaisista päämies-agentti -

suhteista. Eduskunta on tilivelvollinen kansalaisille verorahojen asianmukaisesta 

                                                
19 http://www.sanastokeskus.fi/bank/tulos.asp?tunnus=202 
20 Gray, Owen & Adams 1996, s. 38 
21 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 17 
22 Gray, Owen & Adams 1996, s. 38–39 ja 44   
23 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 194 
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käytöstä, eli on tässä suhteessa agentti. Hallitus on taas vastuussa toiminnastaan 

eduskunnalle, ministeriöt hallitukselle ja ministeriöiden alaiset yksiköt ministeriöille. 

Suurin osa julkishallinnon toimijoista on siis joissain suhteissa päämies toisissa agentti.  

 

2.1.2.  Tilivelvollisuus ja sen edistäminen julkishallinnossa 

 

Julkishallinnossa tilivelvollisuudella on aiemmin tarkoitettu lähinnä yksiköiden 

vastuuta noudattaa lakeja ja määräyksiä taloushallinnossa. Nykyään tilivelvollisuus 

käsittää laajan vastuun käyttää voimavarat mahdollisimman tehokkaasti ja 

tuloksellisesti sekä raportoida käytön tuloksellisuudesta.24 Pentti Meklin korostaa 

erityisesti kansalaisten näkökulmaa ja toteaa tilivelvollisuuden olevan julkishallinnon 

toimijoiden vastuuta ja tilivelvollisuutta käytettävissään olevista verovaroista.25 

Tilivelvollisuuden tavoitteena on varmistaa ”Value For Money” (VFM) eli vastikkeen 

saaminen kansalaisten verorahoille.  

 

Miksi tilivelvollisuuden rooli on korostunut julkishallinnossa? Tilivelvollisuus liittyy 

autonomian asteisiin, hajautettujen yksiköiden johtamiseen ja todelliseen päätöksenteon 

vapauteen. Viime vuosien kasvava alueellistaminen ja keskittyminen johtamiseen onkin 

korostanut tilivelvollisuutta.26 Esimerkiksi tulosohjauksen yhteydessä on painotettu 

tilivelvollisuutta yksiköiden aikaansaannoksista.27 Lisäksi tilivelvollisuus on pakollinen 

mekanismi hyvin toimivassa ja osallistuvassa demokratiassa. Tilivelvollisuus on 

otettava toiminnassa huomioon.28  

 

Suomen julkishallinnossa on edistetty viime vuosina tilivelvollisuuden toteutumista. 

Keskeinen uudistus oli keskushallintohankkeen osana toteutettu Parempaan 

tilivelvollisuuteen -hanke, jossa korostettiin tilivelvollisuutta, tulosvastuuta, 

tulosohjausta ja erityisesti ministeriöiden ohjaavaa roolia, tuloksellisuutta ja kriteerien 

tarkistusta, sisäistä valvontaa ja johdon vastuuta toiminnasta. Hankkeessa todetaan, että 

tilivelvollisuus liittyy julkishallinnon vastuunalaisuuteen ja nämä molemmat ovat 

                                                
24 VM 2003b, s. 67 
25 Meklin 1997, s. 41 
26 Flynn & Strehl 1996, s. 265–266 
27 Vuorela 1997, s. 9 
28 Gray, Owen & Adams 1996, s. 33, 37 ja 44 
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keskeisiä kansanvallan, parlamentaarisuuden, oikeusvaltion, hyvän hallintotavan ja 

hallinnon sekä hyvän taloudenhoidon periaatteita, jotka perustuvat perustuslakiin.29  

 

Norman Flynn ja Franz Strehl ovat tutkineet julkisjohtamista seitsemässä Euroopan 

maassa ja koonneet tutkimuksen perusteella ajatuksia tilivelvollisuudesta. Tutkimuksen 

mukaan tilivelvollisuuden ideasta ja soveltamisesta on ollut laajaa keskustelua 

Euroopassa. Keskustelua on syntynyt vastuusuhteiden selkeyttämisestä eli siitä, kuka 

on vastuussa kenelle, mistä ja koska. Nykyinen julkisen päätöksenteon ja palvelujen 

tuottamisen erottaminen edellyttää tilivelvollisuutta erikseen käytännön toiminnasta ja 

johtamisesta. Lisäksi on keskusteltu eettisestä tilivelvollisuudesta, joka heijastelee 

ensisijaisia periaatteita oikeasta ja väärästä sosiaalisten normien mukaan.30 

Tilivelvollisuudessa joudutaan siis jatkossa huomioimaan myös eettiset näkökulmat. 

Gray, Owen ja Adams toteavat, että tilivelvollisuuden käsite tulee muuttumaan 

jatkuvasti, kun siihen liitetään uusia asioita31. 

 

2.2.  Tuloksellisuusinformaatio 
 

Tilivelvollisuuden toteutuminen edellyttää laajaa raportointia toiminnan tuloksista. 

Tämän raportoinnin yhteydessä puhutaan tuloksellisuudesta ja 

tuloksellisuusinformaatiosta. Informaation tuottamiseen on erilaisia menetelmiä, joista 

tässä yhteydessä esitellään arviointi. 

 

2.2.1.  Tuloksellisuus 

 

Tuloksellisuuden käsite levisi Suomen julkishallinnon käyttöön 1980-luvun lopulla32. 

Tuloksellisuuden perustarkoitus on, että yksiköt käyttävät rajalliset 

tuotantomahdollisuudet mahdollisimman hyvin yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin. 

Tuloksellisuus kysyy kahta asiaa, eli tehdäänkö asioita oikein ja tehdäänkö oikeita 

asioita. Tuloksellisuus on perinteisesti käsittänyt kolme ulottuvuutta, joita ovat 

                                                
29 VM 2003a, s. 36 
30 Flynn & Strehl 1996, s. 265–266 
31 Gray, Owen & Adams 1996, s. 51 
32 Lumijärvi, Virta & Kujanpää 2002, s. 10 
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taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus. Niiden lähtökohtana on englannin kielen 

termit economy, efficiency ja effectiveness eli ”the Three E’s.”33   

 

Viime vuosina tuloksellisuuden määritelmää on syvennetty erityisesti laadullisten 

näkökulmien huomioimiseksi. Parempaan tilivelvollisuuteen -hankkeessa määriteltiin 

uudet tuloksellisuuskriteerit. Määritelmän mukaan tuloksellisuus jakautuu 

yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen (outcomes), toiminnalliseen tuloksellisuuteen 

(outputs) ja henkilöstövoimavarojen kehittämiseen ja hallintaan (human resource 

development).  Toiminnallinen tuloksellisuus jakaantuu lisäksi kahteen osaan, nimittäin 

toiminnalliseen tehokkuuteen (taloudellisuus, tuottavuus ja kannattavuus) ja 

laadunhallintaan. Laatu-näkökulman huomioiminen on uusi julkishallinnon 

lakisääteinen velvollisuus, joka sisältää suoritteiden laadun, palvelukyvyn ja toiminnan 

kokonaisvaltaisen laadun.34 Tuloksellisuuden peruskriteereitä ja niiden liittymistä 

tilivelvollisuuteen ja tulosohjaukseen on kuvattu kuviossa 1. 

 
Kuvio 1 Tuloksellisuuden peruskriteerit. Lähde: VM 2003a, s. 32 

                                                
33 Meklin 1997, s. 77, 81 ja 84 
34 VM 2003a, s. 23 ja 50 
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Kuviosta huomaamme, että laadunhallinnalla on tärkeä rooli julkishallinnon 

tuloksellisuudessa. Se on yksi tilivelvollisuuden toteutumisen ehto, sillä ollakseen 

tuloksellista, toiminnan kaikkien tuloksellisuuden osa-alueiden on toteuduttava. 

Kuitenkin erityisesti vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen on usein hankalaa ja 

vaikeuttaa tilivelvollisuuden toteutumisen todentamista35. Jotta tilivelvollisuus 

toteutuisi, tulosohjaus asettaa tulostavoitteita tuloksellisuuden osakriteereitä käyttäen. 

Tilivelvollisuus, tuloksellisuus ja tulosohjaus ovat siis selkeästi kytköksissä toisiinsa. 

 

2.2.2.  Tuloksellisuusinformaation merkitys 

 

Jarmo Vakkurin mielestä tuloksellisuusinformaatio toteuttaa tilivelvollisuutta ja sillä on 

tärkeä merkitys talouden tarkastukselle ja evaluaatiolle. Tiedon ensisijainen merkitys 

on tukea ymmärrystä veronmaksajien vastikkeista palvelujärjestelmässä (VFM), mutta 

se toteuttaa myös taloudellisen rationaliteetin ajatusta, kansalaisosallistumista, 

oikeudenmukaisuutta ja eettisyyttä.36 Kansalaisten oikeuksiin kuuluu saada tietää, 

miten tuloksellisesti verorahoja käytetään. Siksi poliittisissa keskusteluissa on 

korostettu arvioinnin osaa tilivelvollisuudessa ja kansanvaltaisessa järjestelmässä. 

Arviointien ja tarkastusten avulla hallinnolle saadaan haluttua läpinäkyvyyttä.37   

 

Tuloksellisuusinformaatio täydentää laskentatoimen raporttien ”oikeaa ja riittävää” 

kuvaa. Tietoa voidaan hyödyntää talousarvioprosessissa, suunnittelussa, 

toimintakertomuksessa, tulosohjauksessa ja päivittäisessä johtamisessa38. Lisäksi 

tiedolla voidaan viestiä organisaation kykyä huomioida sidosryhmiä, kehittää toimintaa 

ja ohjata rationaalista päätöksentekoa. Tieto voi myös toimia prosessien ja 

organisaation johdon uskottavuuden lisääjänä tai symbolisena kansalaisosallistumisena, 

jolloin sillä tavoitellaan vain näennäistä tilivelvollisuutta eikä lisäinformaatio 

välttämättä tuota konkreettista lisähyötyä. Samalla tieto symbolisoi organisaation kykyä 

hallita tietoresursseja ja poistaa toimijoiden epävarmuutta. Tällainen tiedon kerääminen 

ei ole suotavaa tilivelvollisuuden näkökulmasta. Tuloksellisuusinformaation 

keräämisessä tuleekin kiinnittää huomiota aitoon tiedontarpeeseen, kustannuksiin, 

                                                
35 Meklin 1997, s. 88 
36 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 171 
37 Vuorela 1997, s. 9 
38 Lumijärvi & Kaarlejärvi 2000, s. 11 
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käytettäviin malleihin sekä tiedon kerääjiin ja heidän osaamiseensa. Vakkurin sanoin on 

pohdittava, mikä on Value For Money -arvioinnin ”value for money”.39 

 

2.2.3.  Arviointi tuloksellisuusinformaation tuottajana 

 

Tuloksellisuusinformaatiota tuottavat monet eri instituutiot erilaisin menetelmin. 

Keskeinen menetelmä on tuloksellisuuden tarkastus, joka liittyy arvioinnin 

kokonaisuuteen. Arviointi on kuitenkin tuloksellisuuden tarkastusta laajempi käsite. 

Sitä voi suorittaa lähes kuka tahansa, kun taas tuloksellisuutta tarkastaa yleensä sitä 

varten nimetty yksikkö.40 Lisäksi tarkastuksen ensisijainen tavoite on toiminnan 

valvominen, kun taas arvioinnissa korostuu toiminnan kehittäminen41.  

 

Arviointi on osittain muotisana, jota käytetään ymmärtämättä sanan merkitystä. 

Arviointi voidaan jossain tapauksissa korvata sanalla evaluaatio. Arvioinnille ei ole 

yksiselitteistä määritelmää, mutta sen perusta on arvottaminen eli toiminnan 

vertaaminen asetettuihin kriteereihin. Pelkkä toiminnan kuvaus ei ole arviointia.42 

Vuorela määrittää arvioinnin näin: ”Arviointi on systemaattiseen tiedonkeruuseen ja 

analyysiin perustuvaa arvon määrittelyä”43. Juuri arvottaminen erottaa arvioinnin 

esimerkiksi seurannasta ja tarkkailusta. Arvot muuttuvat ajan myötä, joten arviointi on 

muuttuva käsite. Lisäksi arviointitulos on kontekstisidonnainen ja tulkinnanvarainen. 

Tuloksellisuuden arvioinnissa pyritään tilivelvollisuuden täyttämiseen, mutta arviointi 

voi toimia myös kehittämistyön edistäjänä ja uuden tiedon tuottajana.44 Arviointiin 

liittyy aina oppiminen ja esimerkiksi oppivan organisaation käsite45. 

 

Julkishallinnossa valvonta- ja tarkastustoimi ovat paremmin tunnettuja käsitteitä kuin 

arviointi. Arviointi nähdään usein vain jälkikäteisarviointina (ex post), mutta sitä 

suoritetaan myös etukäteis- (ex ante) ja toiminnan aikana (ex nunc) tapahtuvana 

arviointina. Eri tarkoituksiin on erilaisia arviointimenetelmiä.46 Arviointia voidaan 

                                                
39 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 187–189 
40 Meklin 1997, s. 148 
41 Vuorela 1997, s. 12 
42 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 66 ja 111 
43 Vuorela 1997, s. 148 
44 Eräsaari, Lindqvist, Mäntysaari & Rajavaara 1999, s. 37 ja 148 
45 Lumijärvi & Kaarlejärvi 2000, s. 6 
46 Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 13 
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myös suorittaa itsearviointina, ristikkäisarviointina, vertailukehittämisenä ja ulkoisena 

arviointina. Laadun arvioinnissa käytetään yleensä itse- tai ulkoista arviointia. 

 

Monipuolinen arviointi edistää toiminnan tehokkuutta, oikeaa kehityssuuntaa ja 

vaikuttavuutta47. Sen avulla voidaan myös parantaa ohjausta, täsmentää tavoitteita ja 

saada tietoa toiminnan kehittämiseen. Pelkkä arviointi ei paranna toimintaa vaan sen 

seurauksena on synnyttävä käytännön kehittämistoimia. Lisäksi arvioinnin tulee olla 

laadukasta, tulosten hyödyllisiä ja tuloksia tulee hyödyntää. Itsearviointi- ja muun 

arviointitoiminnan esteenä on monesti ollut sen vaatima aika suhteessa siitä saataviin 

hyötyihin. Tämän takia on tärkeää liittää arviointi kiinteästi osaksi normaalia toimintaa, 

toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.48   

 

Arvioinnin onnistumisen kannalta on myös tärkeää tiedon käyttäjien, tulosten 

käyttötilanteiden ja päätösten luonteen määrittely ennen arviointiin ryhtymistä. 

Arviointi on suunniteltava tarkkaan. Arvioinnin tulee lisäksi olla avointa, läpinäkyvää 

ja vuorovaikutteista. Toimijoiden välillä tulee olla yhteistyötä ja luottamusta ja 

arvioijilla riittävä osaaminen ja ammattitaito.49 Esimerkiksi Pertti Ahonen on 

artikkelissaan korostanut teknologista evaluaatio-osaamista, koska arvioitsijoiden 

ammattitaito vähentää arvioinnin kohtaamaa kritiikkiä.50 Vakkurin mielestä tulisi 

keskustella malleista, joihin tuloksellisuusargumentit perustuvat. Huomio kiinnitetään 

Vakkurin mukaan liian usein vain organisaatioiden toimintaan ja liian vähän arvioinnin 

tekijöihin. Julkishallinnossa tarvitaan monipuolisen arviointiosaamisen kehittämistä.51  

 

Lumijärven ja Kaarlejärven tutkimuksessa selvisi, että Suomen ministeriöissä 

arviointityön ongelmana on ollut yleisesti määritellyn arviointimenettelyn puuttuminen, 

arviointiresurssien määrittelemättömyys, arviointiosaamisen heikkous, heikko 

kytkeytyminen talousarvioprosessiin, tulosohjaukseen ja poliittiseen päätöksentekoon. 

Hyviä puolia ovat olleet arviointiin riittävä henkilöstömäärä ja arvioinnin 

kytkeytyminen suunnitteluun ja strategiseen johtamiseen. Tutkijat esittivät, että 

arviointitutkimuksen hyväksikäyttö Suomen julkishallinnossa ei ole riittävää 

                                                
47 VM 2001, s. 5 
48 VM 2002, s. 18 ja 64; Vuorela 1997, s. 11 ja 21 
49 Vuorela 1997, s. 53; VM 2001, s. 9 
50 Eräsaari, Lindqvist, Mäntysaari & Rajavaara 1999, s. 134 
51 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 173–174 ja 188 
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tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden toteutumisen arvioinnin kannalta. He 

suosittivatkin arvioinnin hyväksikäytön lisäämistä ja kytkemistä osaksi tulosohjausta ja 

poliittista päätöksentekoa.52  

 

Kehittymistä onkin tapahtunut tässä suhteessa. Parempaan tilivelvollisuuteen -

hankkeessa ministeriöille suositellaan määräajoin tehtäviä laajoja tuloksellisuuden ja 

toimintatapojen arviointeja ja edistetään arviointitoiminnan tehostamista, koordinoinnin 

parantamista ja tuotetun tiedon käytettävyyttä.53 Parempaan tilivelvollisuuteen -

lausuntoyhteenvedossa todetaan myös, ettei arviointi saa olla rutiininomaista 

byrokratiaa, arviointia arvioinnin vuoksi. Lisäksi arvioinneissa tulisi huolehtia 

henkilöstö-, aika- ja määräraharesursseista.54 Myös arviointiosaamista on edistetty 

erityisesti koulutustilaisuuksia järjestämällä. 

 

2.3.  Ministeriöiden tulosohjaus ja sen yhteys laatuun 
 

Tilivelvollisuuden, tuloksellisuuden ja tuloksellisuusinformaation merkitys on 

korostunut erityisesti julkishallinnossa yleistyneen tulosohjauksen myötä. 

Tulosohjauksessa niukat voimavarat ja tavoitteet sovitetaan mahdollisimman 

optimaalisesti yhteen toiminnan tehostamiseksi. Siksi se tarvitsee monipuolisen, oikean 

ja riittävän tietoperustan tilivelvollisuuden ja tulosvastuun toteamiseksi.55 Arviointitieto 

on tässä järjestelmässä erittäin tärkeää56.  

 

2.3.1.  Tulosohjauksen rakenne, ongelmat ja terävöittäminen 

 

Tulosohjauksessa yritetään löytää tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja 

saavutettavien tulosten välille.57 Malli yhdistää tuotokset ja määrärahat ja erottaa 

tilaajat ja tuottajat, jolloin toiminnassa vallitsee selvä työnjako.58 Meklinin mukaan 

tulosohjaukseen siirtymiseen vaikutti julkishallinnossa erityisesti resurssiohjauksen ja 

                                                
52 Lumijärvi & Kaarlejärvi 2000, s. 63–73 
53 VM 2003a, s. 20 ja 30 
54 VM 2003c, s. 19 
55 VM 2003a, s. 40 
56 Eräsaari, Lindqvist, Mäntysaari & Rajavaara 1999, s. 18 
57 VM 2003b, s. 3 
58 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 94 
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menolajibudjetoinnin heikkoudet tehokkuuden edistämisessä59. Tulosohjauksen perusta 

on lainattu yritystoiminnasta ja sitä on sovellettu julkishallinnossa reilun viidentoista 

vuoden ajan. Nykyään tulosohjaus muodostuu ministeriöiden ja tulosyksiköiden 

tulosneuvotteluista, talousarvioon asetettavista tulostavoitteista, niiden seurannasta, 

kuten sisäisestä valvonnasta ja väliraporteista, ja arvioimisesta. Tulosyksiköt laativat 

vuosittain tilinpäätöksen, johon ministeriöt ottavat kantaa VTV:n tilintarkastusraporttia 

ja tarvittaessa riippumatonta ulkopuolista arviointia hyödyntäen.60 

 

Tulosohjausjärjestelmässä keskeistä on toimivien tavoitteiden asettaminen ja muotoilu.  

Tavoitteiden perusteena on tuloksellisuus, jonka osatekijöiden perusteella 

talousarviossa esitetään johdonmukaisia ja kattavia tulostavoitteita. Tuloksellisuuden 

osa-alueille on tunnuslukuja, joita suositellaan käytettäväksi tavoitteiden asettamisessa 

ja tulosten seurannassa. Tavoitteet ja tulokset liittyvät toisiinsa, joten tavoitteiden 

määrittämiseen tarvitaan myös laajaa tietoa aikaisemmasta toiminnasta.61  

 

Tulosohjauksessa ongelmana on nähty malliin liittyvät sekavat käsitteet ja 

tottumattomuus tulosohjausajattelutapaan62. Tulosohjauksesta on myös puuttunut 

strateginen ja toimintaa kehittävä elementti. Myös tulosten seurantaraporttien 

hyödyntäminen on ollut puutteellista. Yhtenä syynä tähän on ollut seurattavien ja 

mitattavien asioiden yksipuolisuus. Tärkeää onkin jatkuva kehitystyö ja arviointi, jonka 

tuloksia hyödynnetään.63 Lisäksi yksiköiden toimintaa ei voida aina mitata määrällisillä 

mittareilla ja seurantaa on tarpeellista täydentää pidemmän aikavälin ja tulosyksiköitä 

laajempien kokonaisuuksien arvioinneilla. Laajojen kokonaisuuksien arviointi on 

erityisen tärkeää laadun arvioinnissa, jottei laatuajattelu jää liian yksikkökeskeiseksi. 

Tulosohjauksen ongelmat ovat edistäneet ja nopeuttaneet laadunhallinnan kehittämistä 

julkishallinnossa.64 

 

Valtion keskushallintohanke suositti ministeriöiden tulosohjausjärjestelmän 

terävöittämistä. Keskeisenä suosituksena oli ohjauksen sisällön uudistaminen sekä 

ministeriöiden ohjaavan roolin korostaminen. Keskeistä hankkeessa oli myös 
                                                
59 Meklin 1997, s. 39 
60 VM 2003b, s. 13, 57 ja 67 
61 VM 2003b, s. 17–19, 25, 33 ja 41–42 
62 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 94 
63 VM 2003b, s. 14–15; VM 2001, s. 8; Vuorela 1997, s. 8–9 
64 Vuorela 1997, s. 8–9; VM 1998, s. 19 ja 29 
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tuloksellisuutta koskevan raportoinnin, eli tarkastus- ja arviointitoiminnan, 

tehostaminen ja laatunäkökulmien huomioiminen. Tulosohjauksen uudistamisesta 

laadittiin vuonna 2003 valtiovarainministeriön työryhmämuistiona julkaisu 

Tulosohjauksen terävöittäminen.65 

 

2.3.2.  Laadunarvioinnin rooli tulosohjauksessa  

  

Laatu on siis noussut tuloksellisuuden keskeiseksi kriteeriksi ja tulosohjauksen 

huomion kohteeksi. Laadunarvioinnin roolia on korostettu tulosohjauksessa ja 

tulosohjausta kehitetty jopa laatujohtamisen suuntaan. Esimerkiksi poliisihallinnossa 

laatutoiminta nähdään osana tulosohjausjärjestelmää66. Näin ollen määrällisten 

tulosmittareiden rinnalle on luotu laadullisia mittareita ja toiminnan laatutavoitteet sekä 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus on liitetty osaksi tuloksellisuuden seurantaa67.  

 

Vuonna 1996 tehdyssä selvityksessä todettiin, että tulosohjauksen seuraava askel on 

varsinaisten evaluaatioiden lisääminen68. Keskushallintohanke suosittaakin 

systemaattista arviointia, joka voi korvata ”teknisemmät mittarit”. Esimerkiksi laadun 

arvioinnissa systemaattinen arviointi nähdään tärkeänä ja apuna käytetäänkin 

kokonaisarviointeja, joita ovat virastojen itsearvioinnit ja ulkoiset arvioinnit. Niissä 

käytetään yleensä sovellutuksia laatupalkintoarvioinnista. Sekä itse- että ulkoiset 

arvioinnit ovat tärkeitä yksiköiden laadun arvioimisessa. On sanottu, että arviointi on 

parhaimmillaan oppimisprosessi, jossa sisäinen ja ulkoinen arviointi täydentävät 

toisiaan.69 Kuitenkin yleensä jokainen virasto saa itse valita sille parhaiten soveltuvan 

arviointi- ja johtamismallin, joten tulosohjauksen tavoitteiden saavuttaminen ei ole 

sidottu vain yhden mallin käyttöön.70  

 

Kansallinen palvelu- ja laatuhanke suositti ulkoisen arvioinnin suorittamista muutaman 

vuoden väliajoin ja valtion tilinpäätöstyöryhmä ehdotti talousarviolakiin säännöstä 

ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta määräajoin. Säännös ei ole vielä tullut voimaan, 

mutta ulkoisia arviointeja on teetetty monissa ministeriöissä, kuten kauppa- ja 
                                                
65 VM 2003b, s. 70 
66 Luoma 2001, s. 251 
67 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 9; VM 2001, s. 3 
68 Vuorela 1997, s. 9 
69 VM 2003b, s. 49–50 ja 73–76 
70 Vainio 2002, s. 24–25 
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teollisuusministeriössä.71 Parempaan tilivelvollisuuteen -lausuntoyhteenvedossa 

todettiin, että arviointitoiminnan tehostamista ja vahvistamista kannatetaan, mutta ei 

toivota sille määräaikoja tai teettämisvelvollisuuden kirjaamista lakiin72. Kuitenkin 

erillisiä arviointeja puoltaa julkisen toiminnan monitahoisuus. Kaikki kytkennät ja 

yhteisvaikutukset eivät ilmene perinteisessä tulosseurannassa.73  

 

Tulosohjauksella on ollut selvä vaikutus julkishallinnon laadun kehittämiseen, sillä 

nopeimmin ja tehokkaimmin laatujohtamisen periaatteita ja välineitä ovat omaksuneet 

tulosohjauksessa edistyneet yksiköt.74 Laatuajattelu on siis vaikuttanut tulosohjauksen 

kehittymiseen ja toisaalta tulosohjauksen myötä laatuajattelua on edistetty. 

 

2.4. Tuloksellinen laadunarviointitoiminta tilivelvollisuuden 

näkökulmasta 
 

Seuraavassa muotoillaan pohjaa Euroopan laatupalkintomallin peilaamiseksi 

tilivelvollisuuden näkökulmiin edellä esitetyn tiedon valossa.  

 

Tilivelvollisuus on taustalla kaikessa raportointi- ja arviointitoiminnassa. Viime 

vuosina arviointitoiminnan merkitys on lisääntynyt julkishallinnossa, koska 

tilivelvollisuuden rooli on korostunut. Laadunarviointitoimintaa voidaan perustella 

tilivelvollisuuden, tuloksellisuuden ja tulosohjauksen näkökulmasta. Lisäksi nämä 

tekijät edellyttävät laadunarviointitoiminnalta tiettyjä ominaisuuksia. 

 

Tilivelvollisuuteen liittyy päämies-agentti -teorian mukaan moraalinen velvoite lakia 

laajempaan raportointiin. Tämä liittää raportointiin useita erilaisia toiminnan 

näkökohtia, joista yksi on toiminnan kokonaisvaltainen laatu. Koska laatu nähdään 

keskeisenä osana tuloksellisuutta, on laadun arviointi oleellista tilivelvollisuuden 

varmistamiseksi. Tilivelvollisuuden näkökulmasta päämiehellä on vastuu antaa 

agentille ohjeet ja resurssit, ja palkita agentti hyvästä toiminnasta. Tämä koskee myös 

laadunarviointitoimintaa. Julkishallinnon täytyy antaa selkeät ohjeet arviointien 

                                                
71 VM 2002, s. 11; VM 2003b, s. 77–78 
72 VM 2003c, s. 19 
73 Vuorela 1997, s. 9 
74 VM 1998, s. 9 
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suorittamisesta, taata tarvittava laatukoulutus ja määrärahat arvioinneille. Lisäksi 

julkishallinnon tulee palkita yksiköitä laadukkaasta laatutoiminnasta. 

 

Tilivelvollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että laadunarviointitoiminta on 

tuloksellista ja takaa vastikkeen saamisen kansalaisten verovaroille. 

Laadunarviointitoiminta ei saa viedä liikaa resursseja eikä vaatia kovin kallista 

koulutusta tai kalliita välineitä onnistuakseen. Käytettävän laadunarviointimallin tulee 

olla kohtuullisen helposti omaksuttava, jotta se ja sen avulla saadut tulokset olisivat 

koko organisaation henkilöstön hyödynnettävissä. Arviointiprosessi ei saa myöskään 

olla liian vaikea toteutettavaksi.  

 

Samoin kuin tuloksellisuusinformaatiossa yleensä, myös laadun arvioinnissa on 

kiinnitettävä huomiota tiedon keräämisen syihin. Arvioinnin tulee olla informatiivista, 

eli sen tulee antaa uutta tietoa tilivelvollisuuden toteutumiseksi. Arvioinnin pitää 

tarkastella julkisen tuloksellisuuden kannalta oleellisia näkökulmia ja huomioida 

erinomaisuuteen pyrkiminen. Arviointimallin tulee edistää tuloksellisuutta hyvin 

monipuolisesti. Arvioinnin mittarit on valittava huolella ja niitä on oltava kattavasti 

kaikilta toiminnan ja tulosten osa-alueilta. Tämä on tärkeää erityisesti tulosohjauksen 

informaatioperustan varmistamisessa. Tilivelvollisuus edellyttää nykyään 

tulevaisuuteen suuntautumista ja eettisten näkökulmien huomioimista, joten sama 

koskee myös laatutoimintaa.  

 

Tilivelvollisuus edellyttää myös, että arvioinnin tulosten raportointi on selkeää ja 

kattavaa. Lisäksi tulosten tulee olla riittävän konkreettisia, jotta niitä voidaan 

hyödyntää. Niistä on saatava aitoja kehittämiskohteita, jotka voidaan kytkeä osaksi 

muuta toimintaa. Tuloksia tulee voida hyödyntää jokapäiväisessä johtamistyössä, 

suunnittelussa, strategisessa johtamisessa ja tulosohjauksessa. Tulosten tulee olla 

helposti vertailtavissa muihin, jotta niiden avulla voidaan seurata omaa kehitystä ja 

verrata sitä muiden vastaavaan. Julkishallinnon toiminnassa tulosten tulee lisäksi olla 

julkisia, jotta kansalaiset voivat ottaa asiaan kantaa. Myös arviointitoiminnassa tulisi 

korostua läpinäkyvyys ja kansalaisten kuuleminen.  

 

 



 

 

29  

 

3.  EUROOPAN LAATUPALKINTOMALLIN VIITEKE-

HIKKO 

 

 

EU:n komissio ja Euroopan laatujärjestöt julistavat laadun olevan ja tulevan olemaan 

Euroopan kilpailukyvyn keskeinen menestystekijä.75 Sama näkemys on useimmilla 

laatuun perehtyneillä ja maailman markkinoita tuntevilla. Laatuajattelun leviäminen on 

niin laajaa, että voidaan puhua jopa ”laatuliikkeestä”76. Laatu on tuttu käsite, mutta sen 

merkityskenttä on yllättävän värikäs. Laadun määritelmiä on yhtä monta kuin on 

määrittäjää. Laatu onkin osin objektiivista, mutta osin myös subjektiivista, sillä siihen 

vaikuttavat arvot, uskomukset ja mielikuvat77. Laadun ja sen edistämisvälineiden 

kehittymistä on ohjannut erityisesti kokonaisvaltainen laatujohtaminen,  Total Quality 

Management. Tämä luku tarkastelee laatua, laatujohtamista ja keskeisimpiä laadun 

edistämisen menetelmiä. Lisäksi tarkastellaan laadun edistämistyötä Suomen 

julkishallinnossa. 

 

3.1.  Mitä laatu on? 
 

Antero Tervonen on käsitellyt laatua laajasti kirjassaan Laadun kehittäminen 

suomalaisissa yrityksissä (2001). Hänen mukaansa laatu liitetään yhä useampiin 

asioihin organisaatiossa. Laatu-käsitteelle on vaikea löytää yhtä selitystä, sillä se voi 

tarkoittaa kaikkea myönteistä organisaatiossa ja sen kehittämisessä.  Laatuun liittyy 

myös tilannekohtaisuus, tietyn ajan arvot ja arvostukset, joten kattavaa selitystä 

laadusta ei voida antaa. Laatu-käsite on laajentunut vuosien varrella erityisesti 

laatupalkintokriteerien ansiosta, sillä ne tarkastelevat organisaation toimintaa hyvin 

laaja-alaisesti.78 Laadun määritelmä vaihtelee myös sen mukaan, kenen näkökulmasta 

arviointia suoritetaan.79 Toivo Lipponen on määritellyt laadun tarkasteltavien kohteiden 

                                                
75 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 88 
76 Luoma 2001, s. 63 
77 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 49 
78 Tervonen 2001, s. 13–14; Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 7 
79 Luoma 2001, s. 68–69 ja 72 
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keskinäiseksi yhteensopivuudeksi ja sopusointuisuudeksi80. Dohertyn ja Hornen 

mielestä laatu on myös sitä, että suunnittelun ja toteutuksen välillä on selvä yhteys.81  

 

3.1.1.  Erilaisia laatukäsityksiä 

 

Laatu merkitsi alun perin tuotteen virheettömyyttä82. Laatuajattelu pyrkii edelleenkin 

vaihtelun vähentämiseen ja standardoituihin menettelyihin. Tällainen ajattelumalli on 

kuitenkin vaikea toteuttaa varsinkin palvelualoilla ja julkisessa toiminnassa, jossa 

tilanteita ei voida vakioida (vrt. poliisitoiminta).83 Siksi laadun määritelmää ja 

tavoitteita on laajennettu ja sopeutettu erilaisten alojen vaatimuksiin. 

Palvelutoiminnassa huomioitavia erityispiirteitä ovat Tervosen mukaan yksilöllisyys, 

hetkellisyys ja inhimilliset tekijät84. Erityispiirteitä ovat Matti Salmisen mukaan lisäksi 

asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus85. Lillrankin mukaan julkiset palvelut eroavat 

yksityisistä olemuksen, rahoituksen ja tuotantotapojen osalta86. Julkishallinnossa 

laadussa joudutaan huomioimaan myös muita asioita, kuten poliittisen päätöksenteon 

antamat raamit. Lisäksi toiminnan arvioimiseen ei riitä pelkkä kuluttajakeskeinen 

näkökulma. On huomioitava myös kansalaisten tarpeet ja vaikuttamisen 

mahdollisuudet. Yhteiskunnallisen vastuun näkökulmasta asiakkaita on kohdeltava 

tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.87  

 

Laatua voidaan lähestyä esimerkiksi sidosryhmänäkökulmasta. Kaikilla sidosryhmillä 

on oma käsityksensä laadusta. Tuotantohenkilöstö näkee laadun tuotannon 

yhdenmukaisuutena, tuotesuunnittelijat tuotteen suorituskykynä, laskentaihmiset 

vastikkeen saamisena rahoille ja johtajat tuloksina. Asiakkaat toivovat tiettyjä 

ominaisuuksia kohtuuhintaan ja ympäristöjärjestöt päästöjen vähäisyyttä. Organisaation 

onkin tasapainotettava erilaisia näkemyksiä ja kehitettävä toimintaansa 

kokonaisvaltaisesti.88 Myös julkisessa toiminnassa laatu vaihtelee eri sidosryhmien 

näkemyksissä, vaikka sidosryhmät ovatkin hieman erilaisia kuin yksityisellä sektorilla.  

                                                
80 Lipponen 1993, s. 50 
81 Doherty & Horne 2002, s. 146 
82 Silén 2001, s. 15 
83 Luoma 2001, s. 15 
84 Tervonen 2001, s. 17 
85 Salminen 1999, s. 10 
86 Lillrank 1999, s. 88 
87 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 52 ja 107–108 
88 Kontio 2000, s. 6–7 
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Mauri Åhlberg toteaa tuotteen tai palvelun olevan sitä korkealaatuisempi, mitä 

enemmän se tyydyttää ihmisten todellisia tarpeita pitkällä aikavälillä. Laadun 

kehittämisen tulisikin edistää hyvää elämää ja sen edellytyksiä win-win -periaatteella, 

jolloin laatu on kaikille pitkällä ajalla edullisten ratkaisujen etsimistä. Tämä liittyy 

erityisesti laadun ympäristönäkökulmaan.89 Ympäristön laatu-näkökohdat ovatkin 

saaneet laajaa huomiota ympäri maailmaa viime vuosina ja tiettyjä laatukriteereitä on 

myös lakisääteistetty. Lumijärvi ja Jylhäsaari yhdistävät laatuun ympäristön suojelun, 

mutta lisäksi työympäristön laadun, viihtyvyyden, työturvallisuuden ja 

luottamukselliset suhteet90. Nämä kaikki edistävät pitkän aikavälin laatua.  

 

Olli Lecklin painottaa laatua erityisesti kriittisenä menetystekijänä. Laadukkaan 

toiminnan osatekijöiksi hän mainitsee asiakassuuntautuneen toiminnan, johdon 

sitoutumisen, henkilöstön kehittämisen, nopeuden ja joustavuuden, tulevaisuuteen 

suuntautumisen, tosiasioihin perustuvan johtamisen, yhteistyön, julkisen vastuun, 

suunnittelun korostumisen, tavoitteellisuuden ja jatkuvan parantamisen.91 Lillrank taas 

arvostelee laajaa laadun merkitystä, sillä hänen mielestään laatu-termi menettää 

merkityksensä, jos siihen liitetään kaikki hyvät asiat92. 

  

3.1.2.  Julkishallinnon laadun osatekijät 

 

Useimmissa laadun määritelmissä korostuu asiakaskeskeisyys ja odotusten täyttäminen. 

Juhani Anttila ja Jorma Vakkuri ovat määritelleet laadun asiakkaan tyytyväisyydeksi 

tuotteesta saamaansa arvoon93. Tämä ei ole riittävä määritelmä julkisella sektorilla. 

Julkishallinnossa laatu onkin määritelty näin: ”Laatu on niistä organisaation 

ominaisuuksista koostuva kokonaisuus, johon perustuu toiminnan kyky täyttää sille 

asetetut vaatimukset ja odotukset”94. Julkisten palvelujen laatustrategiassa määritellään 

kolme julkisen laadun dimensiota, joita ovat työyhteisöissä oleva organisaation sisäinen 

                                                
89 Åhlberg 1998, s. 17 
90 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 51 
91 Lecklin 1997, s. 28 ja 31–34 
92 Lillrank 1999, s. 15 
93 Anttila & Vakkuri 1997, s. 2 
94 VM 2003b, s. 38 
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laatu, organisaation ulospäin suuntautuva ja kysyntää ja tarjontaa heijasteleva laatu 

(TQM) ja yhteiskunnallinen laatu, johon kuuluu erityisesti kansalaisten hyvinvointi.95   

 

Lillrankin mielestä julkishallinnon laatukriteereitä on hyvin vaikea määritellä ja 

eritellä96. Kuitenkin laatutekijöitä ovat ainakin asiakastyytyväisyys ja palvelun 

saatavuus, luotettavuus ja turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja oikeusturva, asiakkaiden 

tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu, luottamuksellisuus, tiedon tarkkuus ja 

ajantasaisuus sekä virheiden korjaaminen. Myös asiakkaan vaikutus- ja 

osallistumismahdollisuudet, asiallisuus, ystävällisyys palvelutilanteissa, henkilöstön 

koulutus ja ammattitaito ja kustannustehokkuus ovat keskeisiä laatunäkökohtia.97 

Asiakasnäkökulmassa on lisäksi huomioitava, ettei asiakasta rasiteta aiheetta ja asiakas 

näkee palvelun lisäarvon98. Yhtenä asiakasnäkökulman ongelmana on asiakkaiden 

toiveiden ja vaatimusten jatkuva vaihtelu. Asiakkaiden liiallinen kuuntelu voi heikentää 

menestystä, kun muut asiat jäävät huomiotta. Tervosen mukaan ongelma voi olla myös 

ylilaatu, mikäli tuote tai palvelu sisältää turhia ja hintaa nostavia ominaisuuksia, joiden 

takia asiakas ei osta tuotetta tai käytä palvelua.99 Jotkut laskevat myös hinnan laadun 

osatekijäksi. Julkisessa palvelutoiminnassa käyttäjäasiakkaan maksaman hinnan sijasta 

on kuitenkin tarkasteltava tuottamiskustannusta. Tästä syystä tuottavuus on korostunut 

julkishallinnossa voimakkaasti maksajan näkökulmasta.  

 

Tuloksellisuuden osatekijänä laatua tarkastellaan toiminnan sisäisenä ja läheisenä 

käsitteenä tehokkuudelle, mutta myös ulkoisena ja läheisenä käsitteenä 

vaikuttavuudelle. Laatua kuvaavia tunnuslukuja tulosohjauksessa ovat esimerkiksi 

asioiden keskimääräinen käsittelyaika ja henkilöstön työtyytyväisyys.100 Markku 

Luoman mukaan tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus muodostavat 

palvelutuotannon kokonaislaadun, jolloin tuloksellisuuden yhteydessä laadun 

arvioinnissa keskitytään koko organisaation toiminnan onnistumiseen.101  

 

 

                                                
95 Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 5–6 
96 Lillrank 1999, s. 190 
97 VM 2003b, s. 45; Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 7 
98 VM 1998, s. 27 
99 Tervonen 2001, s. 22, 24, 26 ja 28 
100 VM 2003b, s. 36 ja 42–43 
101 Luoma 2001, s. 71 



 

 

33  

 

3.1.3.  Julkisten palvelujen asiakas 

 

Julkisten palvelujen laadun tärkeä osatekijä, asiakas, voidaan määrittää eri tavoilla. 

Yleensä asiakkaalla tarkoitetaan kansalaista, joka on palvelun käyttäjä102. Asiakkaita 

voivat kuitenkin olla myös sekä sisäiset että ulkoiset asiakkaat. Näitä ovat rahoittajat 

(veronmaksajat), poliittiset päätöksentekijät, yhteisöt, yritykset, palvelujen tuottajat ja 

alihankkijat. Asiakas voi olla siis monessa roolissa. Hän ei aina maksa palvelusta, vaan 

maksu katetaan verorahoilla. Asiakas ei myöskään aina saa valita palveluiden 

sisältöä.103 Tämän takia asiakastyytyväisyyttä ei voida aina pitää laadun mittarina 

julkishallinnossa ja eikä siihen pyritäkään104. Löfflerin ja Vintarin mukaan julkiset 

organisaatiot toimivat moninaisten sidosryhmien kehikossa, jossa pelkkä asiakkaan 

tarpeiden huomioinen ei riitä105. Lecklin on käsitellyt kirjassaan 

asiakassuuntautuneisuutta hyvin laajasti määritellen erilaisia asiakkaita, asiakkaiden 

arvoja ja niiden hallintaa106. Hänen tarkastelustaan ilmenee asiakas-käsitteen 

moninaisuus myös yksityisellä sektorilla.  

 

Aikaisemmin julkishallinnossa riittävä laatu on ollut vähimmäisarvot saavuttava tai 

ylittävä tuote tai palvelu. Laatupalkintokriteerien myötä on korostunut laatu 

erinomaisuutena, johon liittyy kiinteästi vertailutietojen hankinta muista 

organisaatioista.107 Hardjonon ja Marrewijkin mukaan laatu nimettiin 

erinomaisuudeksi, kun organisaatiot alkoivat orientoitua organisaation ja tuotantoketjun 

laadun takaamiseen108. Silén määrittää laadun organisaatiotasolla kilpailukykyisenä 

pysymiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusissa olosuhteissa109. Tämä on 

erittäin joustava ja innovatiivisuutta painottava näkökulma laatuun, johon myös 

julkishallinnossa kannattaa pyrkiä. Laatu erinomaisuutena sopii tähän pyrkimykseen.    

 

 

 

                                                
102 VM 1998, s. 26 
103 VM 2002, s. 59 ja 67; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 53 ja 108 
104 Luoma 2001, s. 68 
105 Löffler & Vintar 2004, s. 10 
106 Lecklin 1997, s. 87–133 
107 Andersson, Hiltunen & Villanen 2004, s. 23 
108 Hardjono & Marrewijk 2001, s. 223 
109 Silén 2001, s. 52 
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3.2.  Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM)  
 

Laadun nousemiseen markkinoiden kilpailuvaltiksi ja esimerkiksi laatupalkintojen 

käyttöönottoon on vaikuttanut laatujohtamismallien esiinmarssi. Laatujohtamismallit 

saivat lähtölaukaisun 1930-luvun teollisuuden tilastollisesta laaduntarkkailusta USA:ssa 

ja Englannissa, mutta suurin vaikutus niihin oli Edwards Demingin ja Joseph Juranin 

kehitystyöllä toisen maailman sodan jälkeen Japanissa.110 Silloin otettiin käyttöön 

ensimmäiset laadunohjausstandardit ja ensimmäinen laatupalkinto, Deming-

laatupalkinto, joka jaettiin ensikerran vuonna 1951 laatujärjestelmissään edistyneille ja 

laadukkaita huippuinnovaatioita saavuttaneille organisaatioille. Laatua kehitettiin aluksi 

kokonaisvaltaisen laatukontrollin/-ohjauksen (Total Quality Control) nimellä. 

Vähitellen japanilaisia parhaita käytäntöjä alettiin käyttää esikuvina (best practise) ja 

laatujohtamismalli levisi maailmalle.111 Samalla kehitettiin erilaisia laatumenetelmiä 

johtamisen tueksi. Julkishallintoon laatujohtaminen tuli yksityistä myöhemmin 

jatkamaan tavoite- ja tulosjohtamismallien aloittamaa hallinnon uudistusta112.   

 

3.2.1.  Total Quality Managementin määritelmä 

 

Laatua edistetään siis nykyään Total Quality Management -käsitteen alla. TQM:illä on 

lukuisia määritelmiä, mutta yleisimmin puhutaan kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta, 

laadunhallinnasta tai pelkästä laatujohtamisesta. TQM voi tarkoittaa myös kattokäsitettä 

kaikille laatua ja sen kehittämistä edistäville asioille113. Laadunhallintana TQM 

tarkoittaa johtajuuden, välineiden ja järjestelmän muodostamaa rakennetta, kuten 

tulosjohtamiseen rinnastettavaa kokonaisvaltaista johtamismallia. TQM voi myös 

tarkoittaa pelkkää laadun kehittämismenetelmää.114 Tässä tutkimuksessa TQM 

suomennetaan laatujohtamiseksi. 

 

Anttilan ja Vakkurin mielestä laatujohtaminen on laatunäkökulman (TQM) huomioon 

ottamista kaikessa johtamisessa.115 TQM:n avulla laatua kehitetään kokonaisvaltaisesti 

                                                
110 Silén 2001, s. 39 
111 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 20 ja 23–24; Tervonen 2001, s. 1 
112 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 24 
113 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 41 
114 Silén 2001, s. 42–43; Luoma 2001, s. 74–75 
115 Anttila & Vakkuri 1997,  s. 70 
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sen kaikissa ilmenemismuodoissa. TQM:in lähtökohta on asiakaskeskeisyys, joten 

asiakkaiden reaktiot ovat paras laadun mittari. Myös henkilöstö ja jatkuva koulutus 

nähdään tärkeänä. Laadun kehittämisessä korostetaan johdon sitoutumista ja yhteistyötä 

henkilöstön kanssa, jolloin kaikilla on tasapuoliset osallistumismahdollisuudet. 

Laatujohtaminen näkee laadun strategisena elementtinä ja korostaa prosessien jatkuvaa 

parantamista. Se painottaa ennalta parantamista ja kehittämistä enemmän kuin 

nykyisten tulosten arviointia. Lisäksi laatujohtaminen pyrkii laadulle tyypilliseen 

vaihtelun vähentämiseen. Kehittämisessä TQM käyttää hyväkseen kvantitatiivisia 

menetelmiä.116 Silén lisää laatujohtamisen periaatteiksi laadun suunnittelun myös 

pitkällä tähtäimellä, nopean reagoinnin muutoksiin, tosiasioihin perustuvan johtamisen, 

tulosorientoituneisuuden ja sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun.117 Viimeisin 

kuvastaa erityisesti julkishallinnolle keskeistä laatunäkökohtaa. Tervosen mukaan 

laatujohtamisessa painottuu myös leadership-johtaminen118. Morgan ja Murgatroyd 

tiivistävät laatujohtamisen idean olevan strategian, vision ja operaatioiden 

synkronointi119. Lisäksi heidän mielestään TQM on niin ihmiskeskeinen, että sitä voisi 

kutsua jopa Total People Management -nimellä120. 

 

Laatujohtaminen liittyy muihin johtamismalleihin, kuten strategiseen johtamiseen ja 

tulosjohtamiseen. Ne kaikki ovat yrityslähtöisiä, pyrkivät muuttamaan 

organisaatiokulttuuria ja korostavat johdon sitoutumista. Strateginen suunnittelu on 

lähtökohtana laatujohtamiselle tai itsessään osa TQM:ä. TQM ja strateginen johtaminen 

korostavat molemmat ympäristön epävarmuutta ja tulevaisuutta, mutta strateginen 

johtaminen korostaa enemmän johdon merkitystä. Laatujohtaminen painottaa kaikkia 

sidosryhmiä.121 Tervosen mukaan laatuajattelu pitää yhdistää strategiseen johtamiseen 

ja esimerkiksi Balanced Scorecard -malliin. BSC-mallissa korostuu kuitenkin 

taloudellinen suorituskyky.122 Laatujohtaminen painottaa tulosjohtamista vähemmän 

rationaalisuutta ja tuloksia, ja enemmän prosesseja. Eroja niissä on myös työntekijöiden 

                                                
116 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 27, 29, 51, 56, 59, 69–70, 72 ja 74; Luoma 2001, s. 85 
117 Silén 2001, s. 29–30 
118 Tervonen 2001, s. 71 
119 Morgan & Murgatroyd 1994, s. 3 
120 Morgan & Murgatroyd 1994, s. 15 
121 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 216–218 ja 220 
122 Tervonen 2001, s. 71 ja 112 
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osallisuudessa, asiakaskeskeisyydessä ja kustannussäästöissä. Lisäksi tulosjohtaminen 

tarkastelee laatujohtamiseen verrattuna usein lyhytaikaisia hyötyjä.123  

 

3.2.2.  Laadun edistämisen tavat ja menetelmät 

 

Laatujohtamiseen liittyy useita erilaisia laadun edistämisen tapoja, kuten laadun 

tarkkailu, -varmistus ja -arviointi. Laadun tarkkailu tarkoittaa tuotantoprosessin aikana 

tapahtuvaa toiminnan jatkuvaa seurantaa ja mittausta. Laadun varmistamisessa 

paikannetaan järjestelmällisesti ongelmia ja niiden syitä järjestelmillä, kuten ISO 9000, 

ja menettelytavoilla ja pyritään varmistamaan laatu jo etukäteen. Laadun arviointi 

(quality assessment) on sen sijaan suppean näkemyksen mukaan usein jälkikäteistä, 

asiakasnäkökulman huomioivaa ja tavoitteisiin ja standardeihin vertailevaa toimintaa. 

Myös siinä analysoidaan laatupuutteiden syitä.124 Laatupalkintomallit kuuluvat 

välineinä näistä viimeisimpään laadun edistämistapaan. Laatujohtamisessa ja sen 

lähestymistavoissa hyödynnetään usein laaturyhmiä ja -tiimejä125. Ryhmät ja tiimit ovat 

keskeinen keino toteuttaa työyhteisön yhteistyötä ja osallistumista.  

 

Laatujohtamisella on runsaasti laadun edistämisen välineitä, kuten tilastolliset 

menetelmät, benchmarking ja laatukustannukset.126 Suomen kuntaliiton tutkimuksessa 

on näiden lisäksi mainittu laatujärjestelmät, laatupalkinnot, auditointi, laadun jatkuva 

parantaminen, ITE-itsearviointimenetelmä sosiaali- ja terveydenhuollossa, peer review 

eli vertaisarviointi, prosessien tunnistaminen ja analysointi, laatupiirit, yksittäisiin 

laatuongelmiin puuttuminen, tuotteistaminen, T&K-toiminta ja teknologian arviointi.127 

TQM:iin on laskettu kuuluvaksi jopa 400 erilaista laatutyökalua, mutta kaikkia ei 

sovelleta järjestelmällisesti. Esimerkiksi palvelualoilla loistavia laadun edistämisen 

tuloksia on saatu Six sigma -menetelmällä, mutta sitä on sovellettu Suomessa 

toistaiseksi vain valmistavan teollisuuden parissa128. Näistä menetelmistä esitellään 

myöhemmin tutkimuksen kannalta keskeisimmät. 

 

 
                                                
123 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 65, 224, 226 ja 230 
124 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 30–31; Holma 1997, s. 10 
125 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 211; Tervonen 2001, s. 79 
126 Tervonen 2001, s. 106 
127 Holma 1997, s. 10 
128 Ihalainen & Hölttä 2001, s. 29 ja 41 
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3.3.  Laatujärjestelmät  
 
 
Laatujohtamisen keskeisiä työkaluja ovat laatujärjestelmät/laadunhallintajärjestelmät 

(Quality Management System). Jussi Moisio ja Ossi Ritola kuvaavat niitä toiminnan eri 

osat yhteen sitoviksi ohjausjärjestelmiksi129. Lecklinin mielestä ne ovat rakenteita, joilla 

johdon näkemys saadaan systemaattisesti koko organisaatioon130. Laatujärjestelmät 

painottavat laadun varmistamista eli tietyn laatutason varmistamista toimintaan ennalta 

käsin.131 Laatujärjestelmät perustuvat ajatukselle, että laatu saavutetaan ohjeistamalla ja 

standardoimalla tuotanto132. Ne pyrkivät yhdenmukaistamaan toimintoja ja saamaan 

laatuvaatimukset osaksi työrutiinia. Ne sopivat tietyt toimintatavat, joita toteutetaan 

kaikessa toiminnassa. Järjestelmissä keskeistä on toimintatapojen dokumentointi, 

vaatimusten asettaminen, toiminnan mittaaminen ja tarkastustoimien suorittaminen.133  

 

Laatujärjestelmät ovat yleensä laatustandardijärjestelmiä, joissa laatujärjestelmää 

hallitaan erilaisilla dokumentoiduilla laadun varmistamisen ohjeistoilla, 

laatukäsikirjoilla ja toiminta- ja työohjeilla. Kansainvälisesti tunnetuin 

laatustandardijärjestelmä on ISO 9000 -sarja.134 Se on kansainvälisen 

standardoimisjärjestö ISO:n (International Organization for Standardization) rakentama 

laadunvarmistusjärjestelmä, jonka perusstandardeja käytetään kansallisina 

laatustandardeina ympäri maailmaa.135 Tervosen mukaan ISO 9000 -sarjalla on ollut 

suuri merkitys laatutyössä, sillä se on ollut monen organisaation laadun kehittämisen 

ensiaskel ja jotkut ovat jopa ymmärtäneet laadun tarkoittavan samaa kuin ISO 9000.136  

 

Laatujärjestelmiin liittyy myös palkitseminen, sillä järjestelmän toimivuudesta voidaan 

pyytää puolueeton arviointi, jonka perusteella myönnetään laatusertifikaatti eli todistus 

järjestelmän kyvystä täyttää ISO-vaatimukset. Sertifioinnin tarkoitus on taata tietty taso 

ja yhtenevyys eri organisaatioissa, mutta organisaatiot käyttävät sitä usein 

markkinointikeinona.137 Julkishallinnon tuottamissa palveluissa sertifiointeihin 

                                                
129 Moisio & Ritola 2001, s. 32 
130 Lecklin 1997, s. 35 
131 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 92 ja 95 
132 Luoma 2001, s. 87 
133 Kontio 2000, s. 10 
134 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 90 ja 92 
135 Silén 2001, s. 18 
136 Tervonen 2001, s. 60 ja 83 
137 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 93 
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suhtaudutaan varauksella ja niiden merkitys liitetään lähinnä kilpailutilanteisiin.138 

Sertifioinnin vaarana voi olla, että vähemmän hyödylliset toimet saavat laatuleiman 

vain, koska ne ovat hyvin dokumentoituja ja niitä noudatetaan139. Tervosen mukaan 

jotkut organisaatiot ovat luopuneet ISO 9000 -laatusertifikaatista, koska sen tuoma 

lisäarvo on vähäinen suhteessa auditointikustannuksiin. Sertifikaatin väitetäänkin 

hyödyttävän erityisesti asiakkaita.140 Lisäksi joillain aloilla, kuten teollisuudessa, 

sertifiointi saattaa olla toiminnan elinehto141.  

 

Laatujärjestelmän hyviksi puoliksi Suomen kuntaliitto ja valtiovarainministeriö 

listaavat kansainvälisen käyttökelpoisuuden sen tunnettuuden ja hyväksyttävyyden 

takia, ja standardien ostotoimintaa helpottavan ominaisuuden. Standardit nähdään 

hyvänä työkaluna toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, sillä ne pakottavat prosessien 

nykytilan dokumentointiin ja sovitun laatutason ylläpitoon. Lisäksi hyvänä puolena 

nähdään se, että standardit eivät ole ristiriidassa laatupalkintoperusteiden kanssa.142 

Lecklinin mukaan hyvin rakennettuna laatujärjestelmä auttaa toiminnan johtamista, 

suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa143. Laatujärjestelmät ovat Euroopan 

julkisyhteisöissä eniten sovellettuja laatutyökaluja, koska sertifikaatit eivät ole kovin 

kalliita ja ne ovat kohtalaisen helppoja välineitä lain noudattamisen osoittamiseen144. 

Viime vuosina laatujärjestelmissä on korostettu prosessinäkökulmaa, jolloin niitä on 

kutsuttu toimintajärjestelmiksi. Samalla jäykät standardit ovat alkaneet muuttua kohti 

avoimempia ja vastuuta korostavia standardeja.145  

 

Silén on kritisoinut laatujärjestelmien hyödyllisyyttä varsin rankasti. Laatujärjestelmät 

eivät hänen mielestään toteuta kovin hyvin tehtäväänsä, eli kansainvälistä laadun 

yhdenmukaisuuden tuottamista. Tämä johtuu siitä, että ne ovat sekava ja laaja 

kokonaisuus erillisiä dokumentteja, jotka muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi järjestelmien 

kustannukset ovat usein korkeat ja ne saattavat johtaa vain tiettyjen asioiden 

huomioimiseen. Silén pitääkin laatujärjestelmiä vain keinona toiminnan minimitason 

                                                
138 VM 1998, s. 32 
139 Lecklin 1997, s. 332 
140 Tervonen 2001, s. 88 
141 Seghezzi 2001, s. 862 
142 Suomen kuntaliitto ja VM 1998, Laatutyökalut, s. 5 
143 Lecklin 1997, s. 39 
144 Löffler & Vintar 2004, s. 108–109 
145 Saarti 2003, s. 44 
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saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja uskoo järjestelmien merkityksen vähenevän.146 

Lumijärvi ja Jylhäsaari varoittavat laatujärjestelmän rajoitettujen asioiden tarkastelusta 

sekä kehityksen pysähtymisestä, jos sertifikaatin oletetaan takaavan laadun 

pysyvyys.147 Laatujärjestelmät eivät näiden näkemysten mukaan yksinään riitä 

erinomaisen laadun saavuttamiseen, vaan soveltuvat parhaiten pohjaksi tai rungoksi 

muulle laatutyölle.  

 

3.4.  Laatupalkintomallit 

 
Laatupalkintomallit (LP-mallit) ovat laatujärjestelmien lailla keskeisiä organisaatioiden 

laadun edistäjiä. Sekä laatupalkintokriteeristöt että laatujärjestelmät pohjautuvat 

vahvasti laatujohtamisen periaatteisiin ja niillä on samat päämäärät ja tavoitteet. 

Molemmat perustuvat ajatukseen laadun täsmällisyydestä ja numeerisesta 

ilmaistavuudesta.148 Ne myös tukevat toisiaan, joten niitä ei saa pitää toisiaan 

poissulkevina laatutyökaluina. ISO 9000 tukee laatupalkintomallia esimerkiksi 

laadunvarmistuksessa sekä toimittaja-arviointia kehitettäessä, kun taas LP-mallit 

integroivat laatujärjestelmää johtamisjärjestelmään. ISO 9000 -sarja on myös 

lähentynyt laatupalkintomallia esimerkiksi asiakassuuntautuneisuudessa. Kuitenkin 

laatupalkintomallit ovat edelleen huomattavasti laatujärjestelmiä monipuolisempia 

laatumenetelmiä.149 Laatupalkintomallit tarjoavat kokonaisvaltaisen viitekehyksen 

toimintojen, prosessien ja laadukkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle, ja siksi ne ovat 

merkittäviä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen välineitä ja malleja150.  

 

3.4.1.  Erilaisia laatupalkintomalleja 

 

Laatupalkintomalleja on olemassa useita sekä kansainvälisiä että kansallisia. 

Laatupalkinnot saivat alkunsa Japanissa vuonna 1951 käyttöön otetulla Deming-

palkinnolla ja länsimaihin ne saapuivat 1980-luvun lopulla151. Vuonna 1987 USA:n 

kauppaministeriö perusti Malcolm Baldrige National Quality Award -

                                                
146 Silén 2001, s. 19–21 
147 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 93 ja 94  
148 Silén 2001, s. 25 ja 29–30; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 52 ja 99 
149 Lecklin 1997, s. 343; Kontio 2000, s. 65 
150 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 20 
151 Tervonen 2001, s. 2 ja 91–92 
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laatupalkintokilpailun (MBNQA), joka on edelleen maailman yleisimmin käytetty LP-

malli. Se on myös pohjana monille kansallisille malleille. Euroopassa on monia 

kansallisia malleja, kuten esimerkiksi saksalaistaustainen Bertelsmann-säätiön jakama 

laatupalkinto. Nykyään tunnetuin eurooppalainen laatupalkinto on varmasti Euroopan 

laatupalkinto eli European Quality Award (EQA). Eurooppalaiset monikansalliset 

yhtiöt perustivat vuonna 1988 EFQM-yhdistyksen edistämään laatujohtamisen 

periaatteita, yhteismarkkinoiden kehitystä ja eurooppalaista johtamisidentiteettiä 

erityisesti Länsi-Euroopassa. Vuonna 1991 EFQM, EOQ (European Organization for 

Quality) ja Euroopan komissio perustivat Euroopan laatupalkinnon. Se jaettiin ensi 

kerran kuitenkin vasta vuonna 1992.152  

 

3.4.2.  Laatupalkintotoiminnan kehitys Suomessa 

 

Suomessa laatupalkintotoiminta alkoi vuonna 1976, jolloin laatuyhdistys alkoi jakaa 

laatupalkintoa, ilman kilpailua, tunnustuksena edistyksellisestä toiminnasta laadun 

suhteen. Varsinainen Suomen laatupalkinto (SLP) perustettiin 1991 ja vuonna 1994 sen 

arviointiperusteet muutettiin vastaamaan pitkälti MBNQA-kriteeristöä. Suomessa on 

myös muita laatupalkintoja, kuten alueellisia, kunnallisia ja maakunnallisia 

laatupalkintoja.153 Lisäksi monilla aloilla on omia laatupalkintojaan, kuten 

poliisihallinnossa.  

 

Viime vuosina keskustelua kansainvälisesti yhtenäisistä arviointikriteereistä on käyty 

vilkkaasti. Vuonna 2001 SLP-kilpailussa alettiin käyttää kriteeripohjana Malcolm 

Baldrige -mallin sijasta EFQM-mallia.154 Tähän vaikutti erityisesti EU-jäsenyys ja tarve 

kansainvälisesti vertailtavaan tietoon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla155. 

Uudistaminen ei pysähtynyt tähän, sillä malleja kehitetään jatkuvasti. Julkisen 

toiminnan erityisyys asettaa arviointimalleille rajoituksia, minkä takia EU:ssa on 

kehitetty julkishallintoon sopivaa arviointimallia CAF (Common Assessment 

Framework). Se on EFQM-mallia kevyempi arviointimalli, jonka käyttöä EU:n 

jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään kansallisella tasolla156. Suomen julkiset 

                                                
152 Silén 2001, s. 25; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 99–100; Nakhai & Neves 1995, s. 45 ja 47 
153 Silén 2001, s. 26  
154 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 40 
155 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 5 
156 VM 2002, s. 15 ja 23 
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organisaatiot ovat osallistuneet Suomen laatupalkintokilpailuun 1990-luvun puolivälistä 

alkaen. Siitä lähtien laatupalkinnolla suoritettavaa itsearviointia ja ulkoista arviointia on 

kehitetty ja edistetty julkishallinnossa monin tavoin. 

 

3.4.3.  Laatupalkintomallien tarkoitus, rakenne ja sisältö  

 

Mitä laatupalkintomallit ovat? Vaikka LP-mallit ovat olleet käytössä sekä yksityisellä 

että julkisella sektorilla jo pitkään, niiden tarkoitus, rakenne ja keskeinen sisältö on 

monelle epäselvä (myös joillekin mallia soveltaneille). Alun perin laatupalkinnot 

rakennettiin tuoteorientoituneiksi tunnustuksiksi teollisuustuotteiden hyvästä 

laadusta157. Nykyään niiden käyttötarkoitus on monipuolistunut koskemaan kaikenlaisia 

organisaatioita ja koko toiminnan laadun parantamista. Lähtökohtana laatupalkinnalle 

on selvittää, kuinka laatujohdettua toiminta on158.   

 

Laatupalkintojen arviointiperusteissa ei ole yleensä määritelty laatua, mutta 

arviointialueista voidaan päätellä, että näkökulmana on koko organisaatio ja huomio on 

erityisesti toiminnan tuloksissa. Luoman mukaan laajasta näkökulmastaan johtuen LP 

on sidosryhmänäkökulmasta lähes riippumaton. LP-kriteeristöt luovat pohjan erilaisten 

toisistaan irrallisten laatutekijöiden keskinäiselle painottamiselle ja yhdistämiselle.159 

Toni Äikäksen mielestä laatupalkintomalli on sidosryhmälähtöinen, mutta se ei velvoita 

mihinkään lähestymistapaan. Malli antaa vain suuntaviivoja.160 Siinä mielessä malli on 

siis sidosryhmistä riippumaton. Lecklinin mukaan LP on laajin tapa mitata TQM-

periaatteiden mukaista laatua161.  

 

Laatupalkinnon arviointiperusteet määrittelevät keskeisiksi nähtyjä menestyksellisen 

johtamisen ja toiminnan periaatteita. Ne tarkastelevatkin johtamista, tietojen hallintaa, 

henkilöstöä, prosesseja, asiakastyytyväisyyttä, yhteiskunnallisia vaikutuksia ja 

toiminnan tuloksia, kuten kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan sisäistä 

tehokkuutta.162 LP-arvioinnit eivät esitä mitään tiettyjä ohjeita siitä, mikä johtamis- tai 

toimintamalli tulisi valita tai miten toimintaa on mitattava. Organisaatiolla on vapaus 
                                                
157 Lecklin 1997, s. 333 
158 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 203; Kontio 2000, s. 16 
159 Luoma 2001, s. 68 
160 Äikäs 5/2000, s. 37  
161 Lecklin 1997, s. 342 
162 Suomen kuntaliitto & VM 1998, Laatutyökalut, s. 7 
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valita omaan toimintaansa soveltuvat tavat.163 Tietysti arviointialueiden painotukset 

ohjaavat tarkastelemaan ja kehittämään oikeita asioita.  

 

Vaikka LP-kriteerit laadittiin alun perin kilpailua varten, niitä käytetään eniten 

toiminnan itsearvioinnissa. Itsearviointi on kohtalaisen yksinkertaista, sillä se soveltuu 

kaikille organisaatioille, sitä voidaan toteuttaa monella eri tavalla eikä se vaadi muuta 

laadun kehittämistyötä.164 Laatupalkintoarviointia on mahdollista suorittaa myös 

yksiköiden ristiinarviointina tai ulkoisena arviointina165. LP-arviointi kilpailuun 

osallistuttaessa on tavallaan yhdistelmä itse- ja ulkoista arviointia. Kriteeristöä 

sovelletaan ensin organisaation itsearvioinnissa ja sen jälkeen voidaan osallistua LP-

kilpailuun, jossa ulkopuoliset koulutetut arvioitsijat arvioivat toiminnan ja tulokset.166 

Ulkoinen arviointikäynti suoritetaan, mikäli pistemäärä ylittää tuomariston 

määrittelemän tason167. Itsearviointien pohjalta laaditaan hakemukset varsinaiseen LP-

kilpailuun, jossa hakemusten kirjaamistyyli ei ole yhtä sidottu kuin laatujärjestelmissä. 

Hakemusten perusteella vertaillaan hakijan tavoitteita, muiden saavutuksia ja parhaita 

organisaatioita. Lopuksi voittajille jaetaan tunnustukseksi laatupalkinnot.168  

 

Laatupalkinnot pisteyttävät toiminnan tasoa ja maksimipistemäärä malleissa on yleensä 

1000 pistettä.169 Tämä maksimitaso on vain suuri unelma, sillä parhaat organisaatiot 

ovat yltäneet noin 800 pisteeseen (ei Suomessa). Esimerkiksi vuonna 1997 SLP:n 

saaneiden ylin pistetaso oli 500–600 pistettä170 ja taso on pysynyt lähes samana. 

Pisteytysohjeet auttavat ymmärtämään laadunhallinnan kehitysvaiheen, seuraamaan 

kehitystä ja vertaamaan sitä muihin. Pisteytysohjeita on kuitenkin tulkittava yksikön 

liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti ja arvioon vaikuttaa arviointikohtien aiheiden 

kytkeytyminen toisiinsa. Pisteet ovat lisäksi vain sivuasia, sillä tärkeämpää ovat 

kuvaukset ja niiden oikea tulkinta.171 Tärkeintä arviointiprosessissa on tunnistaa 

                                                
163 Kontio 2000, s. 162; Luoma 2001, s. 76 
164 Tervonen 2001, s. 92 
165 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 20 
166 VM 2003b, s. 74 
167 Silvennoinen & Michelsen 2005, s. 26 
168 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 101–102 
169 Kontio 2000, s. 20  
170 Lecklin 1997, s. 342 
171 Anttila & Vakkuri 1997, s. 53 
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organisaatioiden vahvuudet ja parantamisalueet172. Laatupalkintoa ei jaeta joka vuosi, 

jos taso ei edellytä palkintoa173.   

 

LP-kriteeristöissä ja niiden käyttämisessä ei ole kovin suuria eroja, sillä ne vastaavat 

Silénin mukaan yli 90 prosenttisesti toisiaan. Esimerkiksi aikaisemmasta SLP-mallista 

tehdyt tutkimukset soveltuvat melko hyvin sovellettaviksi myös EFQM-mallin 

tarkasteluun, sillä mallien arviointialueet vastaavat valtaosin toisiaan. Siirtyminen 

SLP:ssa EFQM-kriteereiden käyttöön aiheutti siis vain hyvin pieniä muutoksia. LP-

malleissa eroja on hieman arviointialueiden otsikoinnissa, arviointien suorittamisen 

ajankohdissa ja palkintojenjaossa. Kaikki arviointimallit etenevät lähes samalla tavalla 

kokonaisuuksista yksityiskohtiin ja tarkastelevat samoja asioita. Siksi niillä päästäänkin 

lähes samaan tulokseen ja toiminnan kehittäminen kaikkien niiden avulla onnistuu yhtä 

hyvin.174  Tästä syystä organisaatio voi käyttää toimintansa kehittämiseen MBNQA-

kriteereitä ja LP-kilpailuun osallistuttaessa muokata hakemuksen esimerkiksi EFQM-

kriteereiden edellyttämään muotoon175. Euroopan laatupalkintomallin kriteereihin 

siirryttäessä Suomen laatupalkintokilpailuun muodostettiin aikaisemman kolmen sijasta 

neljä sarjaa. Määritellyt uudet sarjat olivat suurten yritysten, yksiköiden, pienten 

yritysten ja julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarja.176 

 

Vokurka, Stading ja Brazeal ovat tutkineet MBNQA-, EFQM-, Deming-, Kanadan ja 

Australian laatupalkintoja ja huomanneet niissä merkittäviä yhtäläisyyksiä, kuten 

kilpailuedun ja liiketulosten painotus. EFQM-malli eroaa muista siinä, että se on 

alueellinen ohjelma, johon vuonna 2000 kuului 16 maata. Deming-palkinnossa 

hakijoita arvioidaan 10 keskenään yhtä tärkeän kohdan mukaan177, kun taas muissa 

malleissa arviointikohdilla on eriävät painoarvot. Arviointialueita Euroopan LP-

mallissa on yhdeksän ja MBNQA:ssa seitsemän178. Suomen laatupalkinnossa sen sijaan 

niitä oli aikaisemmin kahdeksan.  

 

                                                
172 Laamanen 1998, s. 9 
173 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 126–127 
174 Silén 2001, s. 26; Kontio 2000, s.11, 16 ja 73 
175 Laatukeskus 2001, s. 1 
176 Kokko 2000, s. 23–24 
177 Vokurka, Stading & Brazeal 2000, s. 18–19 ja 22 
178 Lecklin 1997, s. 342 
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Pisteet jakautuvat malleissa hieman eri tavalla. Esimerkiksi EFQM-malli korostaa 

tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta enemmän kuin muut mallit. MBNQA- ja SLP-

kriteereissä tulosten maksimipisteet ovat olleet 450 pistettä, kun ne EFQM-mallissa 

ovat 500 pistettä.179 EFQM-mallissa on hieman enemmän tulkinnanvapautta kuin 

entisessä SLP:ssa, mutta pisteitä ei kerry aikaisempaa helpommin. Äikäksen mielestä 

EFQM-malli saattaa olla suoraviivaisen rakenteensa johdosta helpommin lähestyttävä 

kuin MBNQA-kriteerit.180 Lisäksi Euroopan laatupalkintomalli tarkastelee laatua paljon 

laajemmin kuin esimerkiksi MBNQA- ja Deming-palkinnot181. Anders Westlundin 

mukaan EFQM-malli eroaa muista, koska se korostaa keskeisesti myös sosiaalisia 

tuloksia laadun osatekijänä182. Silvennoisen ja Michelsenin mukaan EFQM-mallissa 

määritellään menestyneiden organisaatioiden menettelytapoja yleisellä tasolla MB-

mallia abstraktimmin ja haasteellisemmin.183  

 

Vuonna 1997 Anttila ja Vakkuri suosittelivat MBNQA-kriteereitä, sillä he väittivät 

silloisen Euroopan laatupalkintomallin olleen kaikista keskeisistä arviointimalleista 

keskeneräisin, perusteiltaan löysin ja epämääräisin184. Nykyään malli on kehittynyt 

huomattavasti, joten tutkijoidenkin mielipide on todennäköisesti muuttunut. Euroopan 

laatupalkintomalliin tutustutaan lähemmin myöhemmin.  

 

3.5.  Laadun edistämistoiminnan hyödyt, edellytykset ja kritiikki 
 

Mitä hyötyä laatujohtamisesta ja sen menetelmistä on kokonaisuudessaan? Lumijärven 

ja Jylhäsaaren mukaan laatujohtamisen vaikutukset ovat selkeästi myönteisiä, kuten 

tuotteiden ja palveluiden laadukkuus, alentuneet kustannukset, tyytyväiset asiakkaat ja 

työntekijät ja parantunut taloudellinen suorituskyky. Lisäksi laatu vaikuttaa 

kannattavuuteen, markkinaosuuksiin, kilpailuetuun ja tuloksellisuuteen.185 Tervosen 

mielestä laatujohtaminen tuottaa myös sisäisiä ja ulkoisia hyötyjä, kuten tuottavuuden 

ja ilmapiirin paranemista ja myynnin kasvua186. Jukka Wuolijoki uskoo, että laatutyö on 

                                                
179 Kontio 2000, s. 147 
180 Äikäs 2/2000, s. 8–9 
181 Nakhai & Neves 1995, s. 46 
182 Westlund 2001, s. 126 
183 Silvennoinen & Michelsen 2005,  s. 13 
184 Anttila & Vakkuri 1997, s. 101 
185 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 16 ja 24–25 
186 Tervonen 2001, s. 117 
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keskeinen tekijä organisaation ohjaamisessa positiiviseen kierteeseen187. Vinod Singhal 

on tutkinut TQM:n vaikuttavuutta ja väittää TQM-ajattelun joutuneen turhaan kritiikin 

kohteeksi. TQM:llä ei saavuteta nopeita tuloksia, mutta pitkällä tähtäimellä se kohottaa 

tehokkaasti sovellettuna osakkeiden arvoa, myynnin määrää, henkilöstömäärää ja 

varallisuutta. Laatujohtaminen vaatii suuria muutoksia ja sen soveltaminen on vaikeaa. 

Kuitenkin soveltaminen kannattaa. TQM:n on ajateltu soveltuvan parhaiten suurten 

yritysten käyttöön, mutta Singhalin mukaan asia on päinvastoin.188  

 

Myös Virtasen, Mäkisen ja Väänäsen mielestä laatutyöhön panostaminen kannattaa 

pitkän ajan kuluessa. Tutkijoiden esitutkimuksen tuloksena selvisi, että laatutyön ja 

systemaattisen kehittämistyön seuraukset näkyvät toimintatapojen kehittymisenä, 

prosessilähtöisyyden vahvistumisena ja organisaatio- ja johtamiskulttuurissa 

tapahtuvina myönteisinä muutoksina. Lisäksi ne näkyvät ulkoisesti ympäristön 

huomioimisen ja erilaisen yhteistyön muotoina. Pitkällä aikavälillä lisäksi tulosten, 

kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden, kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden 

uskotaan parantuvan. Tutkimuksessa julkishallinnon edustajien mielestä laatutoiminta 

oli parantanut erityisesti henkilöstön asenteita ja toimintakulttuuria ja jäntevöittänyt 

osastojen toimintaa ja yhteistyötä. Hyötyjen tutkimisen rajoituksena on kuitenkin 

vaikutusten erottaminen muusta kehittämistoiminnasta.189  

 

Yhteiset palvelut - Yhteinen hyöty –hankkeessa todetaan, että laadunhallinnan työkalut 

ja laatukilpailut ovat tärkeässä roolissa julkisten hankkeiden kilpailuttamisessa190. 

Jarmo Saartin mukaan laatuajattelulla voidaan muuttaa koko organisaatiorakennetta ja 

näin vapauttaa resursseja varsinaiseen asiakaspalveluun. Kuitenkin Saarti toteaa 

laadunhallinnan ongelman olevan sopivan ja joustavan mittariston ja 

mittaamismenetelmän löytäminen191. Anderssonin, Hiltusen ja Villasen tutkimuksessa 

suomalaiset yritykset valitsivat hyödyllisimmiksi laatutyökaluiksi laatujärjestelmät ja 

vähemmän hyödyllisiksi laatupalkintokriteerit ja tasapainotetun mittariston. 

Benchmarkingia pitivät hyödyllisenä erityisesti suuret yritykset. Tutkimuksen mukaan 

laatutekniikat ovat käytössä suomalaisissa yrityksissä, mutta syvällistä perehtymistä 

                                                
187 Wuolijoki 1999, s. 9 
188 Singhal 1999, s. 16–17 
189 Virtanen, Mäkinen &Väänänen 2002, s. 22, 25 ja 43 
190 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 4 
191 Saarti 2003, s. 44 
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vaativat kehittämismenetelmät käytetään muita vähemmän ja niiden hyöty nähdään 

vähäisempänä.192  

 

Laatujohtamisella on todettu olevan myös puutteita, kuten laadun määrittämisen ja 

mittauksen vaikeus, paperityön ja muodollisuuksien lisääntyminen ja prosessien 

liiallinen korostus. Lisäksi työntekijöiden suhtautuminen laatuajatteluun vaihtelee 

laatujohtamisen soveltamistavasta riippuen. Laatutyö vie paljon aikaa, resursseja ja 

rahaa. Laadun kehittämisen tuotto saattaa jäädä lyhyellä ajalla vähäiseksi. Jotkut myös 

kyseenalaistavat laatutyön arvon suhteessa annettuihin panoksiin. Laatujohtamisessa 

keskeinen tiimityö saattaa joskus aiheuttaa jännitteitä, lisääntyneitä ylitöitä ja 

työvaihtuvuutta.193  

 

Laatutoimintaa ja esimerkiksi henkilöstön sitoutumista vaikeuttaa usein laadun 

määritelmien ristiriitaisuus. Lisäksi ongelmaksi koetaan laatuammattilaisten käyttämä 

vaativa laatusanasto.194 Ihalaisen ja Höltän mielestä TQM:n ongelmana on usein ollut 

epämääräisyys, koska organisaatiot muodostavat siitä aina omannäköisensä 

kokonaisuuden. TQM ei myöskään aina osoita yhteyttä tuloksen paranemisen ja 

tehtyjen kehittämishankkeiden välillä, mikä vähentää innostusta laatutoimintaan.195 

Anttilan ja Vakkurin mukaan riskejä TQM-projektien epäonnistumiseen lisäävät 

ulkopuolisten standardien väärinymmärtäminen, jatkuvien muoti-ilmiöiden 

seuraaminen, tyytyväisyysharha, väärä kehittämisstrategia, sopuliefekti eli asiantuntijan 

sokea seuraaminen, arkuus ja pelkuruus, yhtäaikainen jarruttaminen ja kiihdyttäminen 

ja valtaintressit, jossa TQM on vain juhlapuhetta196. Doherty ja Horne varoittavat 

keskittymästä liikaa kirjoitettuun tekstiin, sillä se saattaa aiheuttaa laatutyön 

byrokratisoitumisesta ja innovaatioiden hidastamisesta197. 

 

Suurin ongelma laatujohtamisen soveltamisessa julkishallinnossa on, että 

laatujohtamisen menetelmät kehitettiin alun perin yksityisen teollisuustuotannon 

käyttöön. Morganin ja Murgatroydin mielestä joitain laatujohtamisen käsitteitä ja 

välineitä, kuten benchmarkingia, ei voida kovin hyvin soveltaa julkishallinnossa. 
                                                
192 Andersson, Hiltunen & Villanen 2004, s.71–72, 74 ja 96 
193 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 24–26 
194 Tervonen 2001, s. 13, 20 ja 67 
195 Ihalainen & Hölttä 2001, s. 42 
196 Anttila & Vakkuri 1998, s. 114 
197 Doherty & Horne 2002, s. 148–149 
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Kuitenkin he näkevät, että TQM:n keskeistä filosofiaa ja menetelmiä soveltaen voidaan 

hyötyä julkisellakin sektorilla hyvin merkittävästi. TQM ei kuitenkaan saa keskittyä 

vain kustannusten pienentämiseen.198 Kansainvälisesti ongelmina varsinkin läntisten 

laatutyökalujen soveltamisessa ovat olleet taloudellisten resurssien puuttuminen 

koulutusta varten, vahvasti hierarkkinen organisaatiorakenne, joka ei tue yhteistyötä yli 

yksiköiden, ja keskushallinnon riittämätön tuki muilta oppimiseen ja kehittymiseen199.  

 

Kai Laamanen toteaa laatuhankkeista yli puolen epäonnistuvan, mutta ei usko sen 

johtuvan laatujohtamisen menetelmistä200. Laatujohtamisen onnistuminen edellyttää, 

että se toteutetaan kokonaisvaltaisesti organisaatiossa. Eri lähteissä korostetaan 

ylimmän johdon sitoutumisen tärkeyttä laatujohtamisessa. Luoma korostaa myös 

avainhenkilöiden mukaan saamisen merkitystä ja Lumijärvi ja Jylhäsaari keskijohdon ja 

julkishallinnossa myös poliittisen johdon sitoutumista201. Tervosen mukaan henkilöstön 

osallistuminen on tärkeää, jotta kaikilla olisi jaettu vastuu laadusta. Kaiken kaikkiaan 

laadunhallinta tulisi liittää jokapäiväiseen työhön.202 Laatutyön tulee siis olla jatkuvaa. 

Henkilöstön sitouttaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. 

 

Nykyään korostetaan koko organisaatiokulttuurin muokkaamista laatujohtamista 

edistäväksi. Anttilan ja Vakkurin mukaan laatujohtamisen tuloksellisuus riippuu 

nimenomaan laatukulttuurista203. Myös Luoman mukaan organisaatiokulttuuri on 

tärkein laadun kehittämiseen vaikuttava tekijä, sillä kehittymisen ja tuloksellisuuden 

toteutumiseksi on toiminnan taustalla olevien ajattelutapojen, uskomuksien ja arvojen 

muututtava. Kulttuurin yhtenäisyys on tuloksellisuuden ja laadun edellytys, mutta 

kuitenkin tuloksellisuutta tukee paremmin yksilöllisyyttä ja innovatiivisuutta tukeva 

kulttuuri.204 Organisaatiokulttuurin muokkaaminen on tärkeää, mutta erittäin vaikeaa, 

sillä siinä voidaan joutua muuttamaan koko organisaation rakennetta205. Silénin mukaan 

laatujohtamisessa tulee korostumaan laatukulttuuri ja laadun liittäminen yhä tiiviimmin 

                                                
198 Morgan & Murgatroyd 1994, s. 59 ja 190 
199 Löffler & Vintar 2004, s.7–8 
200 Laamanen 1998, s. 3 
201 Luoma 2001, s. 126; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 48 ja 199 
202 Tervonen 2001, s. 32 ja 71 
203 Anttila & Vakkuri 1997, s. 79  
204 Luoma 2001, s. 57, 89 ja 136 
205 Tervonen 2001, s. 56 ja 69 
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johtamisjärjestelmään ja prosesseihin laatutyökalujen sijaan, jolloin esimerkiksi 

laatupalkintokriteerit ja TQM ovat vain yksi keino laatukulttuurin rakentamisessa.206  

 

Anders Westlundin mukaan laatutyö voi olla hyvin kannattavaa, mikäli laadun 

edistäminen perustuu tarkkaan kustannus-hyöty -tarkasteluun. Näin on etenkin, jos 

laatutyössä huomioidaan kaikkien sidosryhmien tarpeet207. Lumijärven ja Jylhäsaaren 

mukaan TQM:n onnistumisen kannalta tärkeää on työvälineiden oikea hallinta ja 

hyväksikäyttö. Heidän mielestään laatujohtamisen epäonnistumisen syitä ovat usein 

olleet mallin osittainen toteutuminen, vaikutusten yliarvioiminen, kustannusten 

aliarvioiminen tai sopimaton organisaatiokulttuuri.208 Anderssonin, Hiltusen ja Villasen 

tutkimuksessa suomalaiset yritykset mainitsivat suurimmaksi laatutyön esteeksi ajan 

puutteen, kehitysprojektien organisoinnin ja muut meneillään olevat hankkeet. Lisäksi 

tiedonkulku koettiin puutteelliseksi.209 Kokonaisuudessaan laatujohtamista voi 

kuitenkin pitää hyvin menestyvänä kilpailustrategiana.  

 

3.6.  Laadun edistämistyö Suomen julkishallinnossa 
 

Suomen julkishallinnossa laadusta on keskusteltu jo usean vuosikymmenen ajan. 

Kuitenkin laatua on painotettu eri tavalla eri aikoina. Wuolijoen mukaan laatu oli 

itsenäisyyden aikoihin kunnia-asia, mutta taloudellisen taantuman ja laman aikana 

laatuun ei voitu kiinnittää samalla tavalla huomiota210. Varsinainen laatujohtaminen 

jalkautui Suomeen 1970-luvun lopulla ja julkishallintoon erityisesti 1980-luvun alussa, 

jolloin alettiin kehittää ensimmäisiä laatupiirejä ja nostaa laadun kehittämistä 

strategiseksi tavoitteeksi.211 Suomen julkishallinnon laadun edistämiseen on kuulunut 

lukuisia erilaisia vaiheita, kehittämishankkeita ja laajaa uudistustyötä. 

 

Doherty ja Horne mainitsevat useita syitä julkisen sektorin laadun huomioimiseen. 

Heidän mielestään yleisiä ulkoisia syitä ovat lakimuutokset, taloudelliset rajoitukset, 

jotka pakottavat rahan tehokkaaseen käyttöön, ja lisääntyvä huomio vaikuttavuuteen 

                                                
206 Silén 2001, s. 222 
207 Westlund 2001, s. 133–134 
208 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 27 ja 38 
209 Andersson, Hiltunen & Villanen 2004, s. 46 ja 48 
210 Wuolijoki 1999, s. 9 
211 Silén 2001, s. 18; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 11 
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tuottavuuden ja talouden sijaan. Sisäisiksi syiksi he toteavat tarpeen hyödyn 

analysoinnille, sisäisten auditointien lisääntymisen ja VFM-ajattelun. Lisäksi suuret 

ideat, kuten erinomaisuus ja TQM ovat aiheuttaneet laadun merkityksen kasvua.212 

Laadun edistämistä julkishallinnossa Suomessa ovat vauhdittaneet erityisesti 

taloudellinen tilanne ja säästövaatimukset, tulosohjaus, asiakkaiden laatuvaatimusten 

kasvu, virastojen lisääntynyt itsenäisyys ja parantuneet laadun kehittämisen 

mahdollisuudet. Suuri merkitys on ollut myös laatujohtamisen virtausten leviämisellä. 

Viime vuosina laatua on korostanut myös EU:n laadunedistämispolitiikka, joka ei ole 

ollut pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.213  

 

1990-luvun aikana huomiota kohdistettiin lisääntyvästi julkisten palvelujen laatuun ja 

laatutyön yhtenäiseen linjaan ja monenlaisia laadunhallintajärjestelmiä kehitettiin ja 

sovellettiin214. Monissa maissa, kuten OECD-maissa, edistetään laatua ja tehdään 

hallitusten linjauksia laadun parantamiseksi. Esimerkiksi Suomessa ministeriöiden 

täytyy määritellä tarvittaessa hallinnonalansa palvelujen laatupolitiikka ja 

palvelustrategia.215 Kuitenkin eri maissa laatupolitiikalla pyritään eri asioihin. 

Suomessa, Pohjoismaissa ja USA:ssa tavoitteena on erityisesti palvelujen 

läpinäkyvyyden ja laatukontrollien lisääminen.216 

 

Suomen kuntaliiton mukaan Suomessa oli 1980-luvulla ajankohtaista laadun arviointi ja 

laadunvarmistus ja 1990-luvulla laadun parantaminen ja laatujohtaminen217. 

Laatujohtamistermi otettiin julkishallinnossa käyttöön siis vasta 1990-luvulla. Sitä 

ennen puhuttiin enemmänkin rationalisoinnista ja toiminnan kehittämisestä. Edelleen 

osa julkishallinnon yksiköistä vierastaa korostettua laatunäkemystä ja laatua, 

laatuajattelua ja laadunhallintaa termeinä, eivätkä halua puhua laadun kehittämisestä tai 

laatujohtamisesta, vaan lähinnä tulosjohtamisen syventämisestä tai toiminnan 

kehittämisestä.218 Laadun, tuloksellisuuden ja tulosjohtamisen yhteys tulee monessa 

lähteessä esille.  

 

                                                
212 Doherty & Horne 2002, s. 145 
213 VM 1998, s. 8; Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 9 
214 Ministry of Finance 2000, s. 8 
215 VM 2001, s. 3–4 
216 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 172 
217 Holma 1997, s. 9  
218 VM 1998, s. 16, 25 ja 33 
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3.6.1.  Laadun edistämishankkeet 

 

Laadun edistämistyöhön Suomen julkisissa organisaatioissa on kuulunut 1980-luvulta 

2000-luvulle lukuisia hankkeita ja uudistuksia. Kuvio 2 kuvaa laadun kehittämistyön 

sisältöä näiden vuosien aikana.  

 
Kuviosta huomaamme julkishallinnon uudistamisen sekä laadun edistämisen kiihtyneen 

vuosituhannen lopulle tultaessa ja jatkuvan edelleen aktiivisesti. Julkisten palvelujen 

kehittämishankkeita on ollut runsaasti, joista ensimmäiset laajamittaiset toteutettiin 

1980-luvun lopussa (esimerkiksi Parempaa julkista palvelua -kampanja). Palveluiden 

kehittämishankkeissa on korostunut läpinäkyvyys ja asiakkaan tarpeiden täyttäminen. 

Kansalaisten näkökulmaa on huomioitu esimerkiksi kehittämällä hallintoa 

palvelevammaksi. On myös lisätty avoimuutta ensimmäistä kertaa vuonna 1992 

julkaistulla Kansalaisen käsikirjalla, jossa kuvataan Suomen kansalaisille tuotettavia 

julkisia palveluita. Sähköinen versio käsikirjasta julkaistiin vuonna 1997 palvelukyvyn 

edelleen parantamiseksi. 1990-luvun alusta alkaen myös tulosohjausta on  uudistettu ja 
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hallintoa kehitetty selkeästi. Esimerkiksi valtiovarainministeriö esitti kaikille 

ministeriöille laatu- ja tuottavuushankkeita vuosina 1993–1994219.   

 

Laadun arvioimista edistettiin 1990-luvulla kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon 

käyttöön ITE (itsearviointi)-menetelmä. Laatupalkintotoimintaa alettiin sovittaa 

julkishallintoon LP-kilpailun esimuodon, Hyvän palvelun virasto -kilpailun, avulla 

vuosina 1991–1993.  Varsinaiseen SLP-kilpailuun julkisyhteisöt osallistuivat 

ensimmäisen kerran vuonna 1995 ja vuonna 2001 kilpailussa siirryttiin EFQM-

kriteereiden käyttöön. Koko laatupalkintokilpailun olemassaolon ajan sitä on arvioitu 

kriittisesti ja etsitty julkishallinnolle sopivinta arviointimallia. Erityisesti toiminnan 

vaikuttavuutta on tarkasteltu kriittisesti. Viime vuosina huomiota on EFQM-mallin 

rinnalla tai kilpailijana saanut itsearviointimalli CAF. Myös laadun arviointia tukevia 

menetelmiä on korostettu ja muokattu julkishallintoon sopiviksi. Esimerkiksi 1990-

luvun lopulla keskusteltiin paljon BSC-mallin soveltamisesta itsearvioinnin ja 

strategisen ohjauksen työkaluna. Myös benchmarking on ollut keskustelussa aktiivisesti 

mukana, kuten EU:n vuoden 1999 Parhaat käytännöt -hanke osoittaa.  

 

Julkishallinnon laatua on edistetty kokonaisvaltaisesti 1990-luvulta alkaen erityisesti 

laatustrategioilla ja -suosituksilla.220 Keskeinen laatustrategia on ollut Julkisten 

palveluiden laatustrategia vuonna 1998. Sen tarkoitus oli edistää julkisten palvelujen 

tuloksellisuutta johdonmukaisella ja onnistuneella laatutyöllä, jonka perustana on 

kuntien ja valtion yhteistyönä määrittelemät julkisten palvelujen yleiset 

laatulinjaukset.221 Laatustrategian keskeinen suositus oli asiakaslähtöisyyden 

määrittäminen laatutyön perustaksi. Suosituksissa korostettiin myös henkilöstön 

hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä ja laatutoimintaan sitoutumista. Laatustrategia 

suositteli käytettäväksi laadun edistämisessä palvelusitoumuksia (citizens’ charter), 

jotka ovat ilman lain voimaa olevia julkishallinnon tekemiä yksipuolisia vakuuksia 

laatuvaatimusten täyttämiseen pyrkimisestä palvelussa. Lisäksi strategia suositteli 

laatupalkintokriteereitä ja kansainvälisiä standardeja soveltuvin osin laadun 

kehittämisen välineiksi. Erityisesti se korosti laatupalkintokriteereihin perustuvaa 

itsearviointia keskeisenä toiminnan kehittämisen välineenä ja arviointia ja 

                                                
219 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 118 
220 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 88 
221 VM 1998, s. 5; Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 11 
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arviointiosaamisen kehittämistä.222 Julkishallinnon eri toimialoille, kuten sosiaali- ja 

terveydenhuollolle, työhallinnolle ja ammatilliselle koulutukselle, on kehitetty lisäksi 

erillisiä omia laatustrategioita.223  

 

Toinen kokonaisvaltainen laadun edistämishanke oli kansallinen palvelu- ja laatuhanke 

vuosina 2000–2001. Sen tavoite oli vahvistaa laatuajattelua julkishallinnossa 

esimerkiksi edistämällä laatupalkintokriteereillä tehtävää itsearviointia sekä ulkoista 

arviointia, vertailukehittämistä ja palvelusitoumusten laadintaa. Hanke oli 

merkityksellinen laatupalkintoarvioinnille, sillä sen osana koulutettiin 85 Euroopan 

laatupalkinnon arvioitsijaa ja laadittiin soveltamisopas Euroopan laatupalkintomalli 

julkisella sektorilla.224  

 

3.6.2.  Laadun edistämistyön vaikutukset 

 

Hankkeiden myötä kiinnostus laatutoimintaan ja laatuvälineiden käyttöön on 

lisääntynyt. Esimerkiksi Wuolijoki toteaa kiinnostuksen järjestelmälliseen toiminnan 

kehittämiseen ja itsearviointiin kasvaneen225. Parhaiten laatutoimintaan ovat lähteneet 

mukaan liikelaitostuvat ja palveluita tuottavat virastot. Parhaiten laatutyössä ovat 

menestyneet toimintansa erityisluonteen huomioineet virastot, jotka ovat käyttäneet 

toimialalleen sovellettuja arviointimalleja. Laadunhallinnan sisältönä on lähes kaikissa 

julkisissa organisaatioissa prosessien analysointi ja tunnistaminen. Lisäksi laadun 

strategista näkökulmaa huomioidaan erityisesti liikelaitostuvissa ja kilpailuun 

joutuvissa virastoissa.226  

 

Länsimaissa eniten käytettyjä laadun kehittämisen välineitä ovat olleet 

laadunhallintajärjestelmät ja itsearvioinnit. Suomessakin esimerkiksi 1980- ja 1990-

luvulla käytettiin ainakin yksityissektorilla enimmäkseen ISO 9000 -standardistoa ja 

LP-kriteeristöjä.227 Vuonna 1996 julkisista organisaatioista kahdeksan prosenttia oli 

soveltanut laatupalkintoa ja kolmannes käytti ulkopuolista tai itsearviointia. Määrä on 

kasvanut vuosittain, sillä tulosmittaus ja indikaattorien käyttö lisääntyi koko 1990-
                                                
222 Suomen kuntaliitto & VM 1998, s. 14–15; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 97 
223 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 11–12 
224 VM & Laatukeskus 2002, s. 3, 7 ja 14 
225 Wuolijoki 1999, s. 9 
226 VM 1998, s. 11, 14, 18, 25 ja 33 
227 Tervonen 2001, s. 71; Silén 2001, s. 18 



 

 

53  

 

luvun ajan.228  Esimerkiksi vuoden 1999 tutkimuksessa selvisi, että SLP:a oli soveltanut 

jo 17 % kyselyyn vastanneista julkisista yksiköistä. Lisäksi todettiin, että Suomen 

julkishallinnon laatutyö on edennyt valtavasti paikallistasolla, kuntien ja valtion 

tarjoamissa palveluissa.229  

 

Laatujohtaminen on tuonut julkishallinnon laadun kehittämistä ja johtamista osaksi 

muuta kehittämistä, mikä on laatutyön onnistumisen kannalta tärkeää. Myös yksiköiden 

omaehtoista laadunkehitystyötä on tapahtunut ja kehittämistyön arvot ovat muuttuneet, 

sillä myös pienimuotoiset hankkeet nähdään nykyään merkityksellisinä. Henkilöstön 

osaamisen kehittäminen ja asenteisiin vaikuttaminen nähdään hyvänä laadun 

edistämisen keinona, jonka lisäksi laadun kehittämisen työvälineiden, laatukoulutuksen 

ja kilpailuttamisen uskotaan edistävän kehitystyötä.230 Lumijärvi ja Jylhäsaari ovat 

pohtineet laatujohtamisajattelun ja tulosohjausjärjestelmän yhteensopivuutta, 

tulosohjauksen kehittämistä laatujohtamisen suuntaan ja mahdollisuuksia 

laatujohtamismallin hyödyntämiseen julkishallinnossa. Analyysin perusteella he 

päättelevät laatujohtamisen soveltuvan julkishallintoon ja hyödyttävän tulosohjausta.231  

 

3.6.3.  Julkisen laatutyön kritiikkiä 

 

Lillrank kritisoi julkishallinnon palvelujen tuotantoa ja laatutyötä varsin rankasti. 

Hänen mielestään on turha luulla julkisten palvelujen tuottajien ainoana tarkoituksena 

olevan poliittisesti määritelty tarkoitus palvella kansalaista. Hänen mielestään taustalla 

on poliittisen vallan laajentaminen ja veronkannon oikeuttaminen, jolloin laatu palautuu 

virkamiesten moraalisuuteen ja sen poliittiseen ohjaukseen. Lisäksi hänen mielestään 

periaatteessa julkisella sektorilla ei voi olla laatua lainkaan, kun ei ole selkeää 

asiakastakaan. Lillrankin mielestä kaupanpäälle Suomen julkishallinnon prosessit ovat 

usein sekavia ja tehottomia. Laatuongelmien syiden hän uskoo liittyvän toiminnan 

ohjaukseen, suunnitteluun ja mitoitukseen. Laadun edistämiseksi hänen mielestään on 

tärkeää mission selkeyttäminen, tuotteen ja palvelun, niiden laatuprofiilien ja kaikkien 

                                                
228 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 89 ja 120–121 
229 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 12–13 
230 VM 1998, s. 9–10 ja 31 
231 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 16 ja 210  
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sidosryhmien tarkka määrittely, laadun mittaus ja tulosten käyttö toiminnan 

ohjauksessa ja jatkuvassa kehittämisessä.232  

 

Näin voimakasta kritiikkiä julkishallinnon laadusta ei muissa lähteissä esiinny. Muina 

laatutyön puutteina on mainittu kuitenkin esimerkiksi suuret odotukset, vajavainen 

sitoutuminen ja resursointi, mikä on aiheuttanut laatutyön tuloksettomuutta. On myös 

usein kritisoitu julkisen sektorin laatua suhteessa yksityiseen sektoriin. Kuitenkin laatu 

ja kilpailukyky vaihtelevat yksikkökohtaisesti, joten sektoreita ei voi laittaa 

paremmuusjärjestykseen.233  

 

Laatukeskustelun eriytyminen laatuammattilaisten toiminnaksi on Silénin mielestä 

ongelma molemmilla sektoreilla länsimaissa, kuten Suomessa. Suomessa on Silénin 

mukaan myös keskitytty liikaa välineiden käyttöön eikä tarpeeksi laatukulttuurin 

rakentamiseen. Tärkeää olisikin vahvan kansallisen laatukulttuurin rakentaminen, koska 

Suomi ei pysty kilpailemaan hinnalla. Lisäksi julkisten organisaatioiden laatua tulisi 

kehittää yritysten periaatteiden mukaisesti tai ainakin samansuuntaisesti, koska 

julkishallinnon yksiköt tulevat Silénin mielestä jatkossa kilpailemaan yhä tiukemmin 

keskenään ja yksityisten organisaatioiden kanssa laadun suhteen.234 Ari Salminen 

kuitenkin kritisoi artikkelissaan sitä, että julkishallinnossa yritetään jo liikaa 

samankaltaisuutta yksityisen sektorin kanssa. Kirjoittajan mukaan tällä tavalla ei voida 

vastata julkishallinnon muutoksiin ja tulevaisuuden innovatiivisuuden haasteisiin.235 

Näkemyksiä on siis hyvin erilaisia.  

 

Löfflerin ja Vintarin tekstissä todetaan, ettei vertailu yksityiseen sektoriin ole itsessään 

välttämättä hyödyllistä. Sen sijaan he korostavat julkishallinnon vertailua 

vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan kanssa. Lisäksi tärkeämpänä kuin menetelmän 

valintaa he pitävät laadun ja tavoiteltavan laatutason määrittelemistä. Heidän 

mielestään julkisen laatutyön on jatkuttava, mutta jatkossa on huomioitava vähemmän 

välineitä ja enemmän kansalaisten ja muiden palveluiden käyttäjien kuulemista ja 

yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa.236  

                                                
232 Lillrank 1999, s. 53–54, 89, 92, 103, 188 ja 195 
233 VM 2002, s.18; Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 9 
234 Silén 2001, s. 9, 17, 44 ja 221–222 
235 Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 16/1998, s. 13 
236 Löffler & Vintar 2004, s. 9, 12 ja 16–17  
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Morgan ja Murgatroyd uskovat, että julkishallinnossa on enemmän muutosvastustusta 

kuin yksityisellä puolella. Tähän on usein syynä pelko ja erilaiset väärinymmärrykset 

laatutyön vaikutuksista esimerkiksi työllisyyteen, hallinnon supistamiseen ja 

kustannusten vähentämiseen. Lisäksi laatutyötä on heikentänyt julkisella puolella 

tulokseen sidotun palkan puuttuminen, johdon ja poliitikkojen heikko sitoutuminen, 

epäonnistuminen laatuprojektien käynnistämisessä huonon ja epätehokkaan 

suunnittelun takia, yksiköiden taistelu resursseista ja vastuista, yksiköiden suuri koko ja 

laatutoiminnan ajoitus.237  

 

Lumijärven ja Jylhäsaaren mukaan julkishallinnon laatuhankkeita on kritisoitu laadun 

kustannuksista238. Heikki Väänänen on suhteuttanut keskenään eri vuosien 

laatupalkintokilpailun tuloksia ja toteaa, että julkishallinnon organisaatiot ovat olleet 

luokittelun mukaan kehitysvaiheen alkutaipaleella239. Huomioitava on myös, että 

laatupalkintokilpailuihin osallistuu yleensä vain laatutoiminnassaan edistyksellisimmät 

organisaatiot. Julkisilla yksiköillä on siis vielä huomattavasti parannettavaa 

laatutoiminnassaan.  

 

Vertailussa kahdeksan OECD-maan kesken huomattiin Suomen edistyneen hyvin 

laatujohtamisen sovelluksessa240. Suomi on tehnyt valtavasti töitä laatutyön 

edistämiseksi julkishallinnossa ja samaa kehityslinjaa jatketaan edelleen. Laatu on 

keskeinen kilpailuvalttimme ja siihen on syytä panostaa soveltamalla parhaiten 

julkishallinnolle soveltuvia välineitä. Laadun kehittämisestä on todettu 90-luvun 

lopulla, että se ei ole mikään ohimenevä ismi, vaan se on jättänyt pysyvän jäljen 

toimintaan periaatteinaan laaja osallistuminen ja toiminnan jatkuva parantaminen241.  

 

 

 

 

 

                                                
237 Morgan & Murgatroyd 1994, s. 47, 49–50, 169–175, 177–180, 182 ja 184 
238 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 122 ja 127 
239 Virtanen, Mäkinen &Väänänen 2002, s. 87 
240 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 169 
241 VM 1998, s. 19 
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4.  EUROOPAN LAATUPALKINTOMALLI EFQM 
 

 

Euroopan laatupalkintomalli on luotu edistämään eurooppalaisten tuotteiden ja 

palveluiden kilpailukykyä ja luomaan hyviä johtamismalleja. Sitä sovelletaan noin 20 

000 organisaatiossa ja sen uskotaan olevan Euroopan laajimmin käytetty 

analysointimenettely ja liiketoiminnan johtamisen kehys.242 EFQM-malli muodostaa 

viitekehyksen kilpailukyvyn ja erinomaisuuden kehittämiselle ilman, että se pyrkisi 

tarkasti ohjailemaan sovellettavia toimintatapoja. Mallin mukaan erinomaisuus voidaan 

saavuttaa monella tavalla.243 Sen tarkoituksena onkin herättää keskustelua tärkeistä 

kysymyksistä ja sitä kautta muotoilla johtamisprosesseja244. 

 

4.1.  Euroopan laatupalkintomallin rakenne ja soveltaminen 
 
 
EFQM-mallilla mitataan laatutasoa ja suhteutetaan sitä muihin. Mallin keskeisenä 

lähtökohtana on, että perusmallia hyödyntävät niin suuret kuin pienet yritykset ja 

organisaatiot.245 Malli pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla, joten sen perusteita 

uusitaan säännöllisesti joka toinen vuosi ja perusteellisemmin joka neljäs vuosi.246 

Uudistusten tavoitteena on perusmalli, joka on ohjaava sekä erilaisia organisaatioita 

hyvin palveleva ja käyttäjäystävällinen malli. Yllättäen esimerkiksi vuoden 1998 

uudistuksissa uudistusvastarintaa ilmeni erityisesti laatuammattilaisten keskuudessa.247 

Kaikki eivät siis halua mallin säännöllistä päivittämistä. Mallin perusteella jaetaan 

kansainvälisesti kaksi laatupalkintoa. European Quality Prize jaetaan yrityksille, jotka 

täyttävät kriteerit ja European Quality Award annetaan ansioituneimmalle hakijalle248. 

 

 

 

 

 
                                                
242 Silvennoinen & Michelsen 2005, s. 7 ja 11–12 
243 Tuominen 2003, s. 9 
244 Hardjono & Marrewijk 2001, s. 225 
245 VM 2002, s. 22; Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 43  
246 Silvennoinen & Michelsen 2005, s. 7 ja 11–12 
247 Kosmaa 1998, s. 29 
248 Nakhai & Neves 1995, s. 45 
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4.1.1.  Mallin painotukset 

 

Euroopan laatupalkintomallissa keskeistä on sen kokonaisvaltaisuus. Se tarkastelee 

kaikkia oleellisia organisaation toimintoja systemaattisesti korostaen johtajuuden, 

henkilöstön ja kumppanuussuhteiden roolia ja etenkin prosessiajattelua. Toimivat 

prosessit ovat mallin mukaan tie tyytyväisyyteen.249 Mallin perustana ovat 

erinomaisuuden tunnuspiirteet, jotka ovat lähes samat kuin TQM-periaatteet. 

Tunnuspiirteet liittyvät eri arviointialueisiin, mutta niillä saattaa olla myös 

liittymäkohtia useampiin kohtiin. Tunnuspiirteiden lisäksi mallissa on muutamia 

monissa arviointikohdissa toistuvia teemoja, kuten viestintä, yhteiskunnallinen vastuu, 

luovuus ja innovatiivisuus, asiakkaat, hallintotapa, tietämys, markkinat ja markkinoiden 

määrittäminen, henkilöstö, prosessimainen toiminta, toimittajat ja kumppanit ja kestävä 

kilpailukyky.250 Lisäksi malli huomioi erinomaisuudessa myös sosiaalisen, eettisen ja 

ympäristöllisen johtamisnäkökulman251.   

 

Koska kriteeristöjen on sovelluttava monenlaisten organisaatioiden käyttöön, EFQM-

mallissa korostuu organisaatioiden oppimisen näkökulmat ja jatkuvan parantamisen 

periaate252. Äikäksen mielestä innovatiivisuuden ja oppimisen avulla toimintaa ja sitä 

kautta tuloksia voidaan parantaa. Äikäs korostaa, että harkittaessa mallin soveltamista 

omassa organisaatiossa kannattaa tarkastella mallin keskeisten erinomaisuuden 

periaatteiden soveltuvuutta oman toiminnan ohjaajiksi.253 Lisäksi mallin käsitteistöä 

kannattaa pohtia oman toimialan kannalta ja etsiä esimerkkejä muista saman tyyppisistä 

organisaatioista254. Äikäs toteaa myös, että EFQM-mallin erinomaisuus edellyttää 

kaikkien keskeisten sidosryhmien tarpeiden tasapainoista huomioonottamista ja ottaa 

kantaa sidosryhmien painottamiselle pisteytyksen painoarvoissa. Kuitenkin 

arviointikohtien tulkinnassa on vapaus painottaa kullekin organisaatiolle tärkeitä 

sidosryhmiä.255  

 

 

                                                
249 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 13 
250 Laatukeskus 2003, s. 7, 10 ja 26 
251 Hardjono & Marrewijk 2001, s. 225 
252 Luoma 2001, s. 98 
253 Äikäs 2/2000, s. 8 
254 VM 2002, s. 57 
255 Äikäs 5/2000, s. 37 
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4.1.2.  Arviointialueet 

 

EFQM-malli arvioi organisaation toimintaa yhdeksän arviointialueen kautta. Niistä viisi 

huomioi toimintatapoja (enablers) ja neljä tuloksia (results).256 Asiakkaita, henkilöstöä, 

yhteiskuntaa ja liiketoimintaa koskevat tulokset saavutetaan johtajuuden ohjaaman 

strategisen suunnittelun, henkilöstön, resurssien ja prosessien avulla. Kukin 

arviointialue jakaantuu kirjaimin erotettuihin useaan arviointikohtaan, eli kysymyksiin, 

joille arvioinnilla haetaan näyttöä.257 Arviointikohdat eivät ole irrallisia, vaan ne 

linkittyvät yhteen. Arviointikohtien alla on tarkastelukohtia, jotka auttavat toiminnan 

kuvaamisessa. Seuraavassa kuviossa on esitelty keskeiset arviointialueet. Kuvion nuolet 

korostavat mallin dynaamisuutta eli innovaatioiden ja oppimisen vaikutuksia 

toimintaan ja tuloksiin.258 Tarkemmin arviointialueiden sisältö ja painoarvot on kuvattu 

liitteessä 1. 

 
Kuvio 3 EFQM-mallin rakenne. Lähde: 

http://www.eknowledgecenter.com/articles/1010/1010.htm 
 

Heikki Niemi on tiivistänyt eri arviointialueiden sisällön hyvin ytimekkäästi. Hänen 

mukaansa johtajuuden arviointialue kertoo, miten toiminnalle asetetaan suunta ja 

organisaatiota johdetaan. Toimintaperiaatteita ja strategiaa tutkimalla selvitetään, miten 

strategia luodaan, viestitään ja ylläpidetään. Henkilöstö-, kumppanuudet ja resurssit-, ja 

prosessit-arviointialueet yhdessä vastaavat, miten strategia käytännössä toteutetaan. 

                                                
256 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 42 
257 Lahti & Tuominen 2004, s. 24 
258 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 12; Laatukeskus 2003, s. 12 
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Tulososa-alueet sen sijaan kertovat, mitä toiminnalla on saatu aikaiseksi, miten 

strategia toteutuu ja mitä asioita tulisi mitata.259  

 

4.1.3.  TUTKA, pika-arviointi ja kilpailuun osallistuminen 

 

Kaikkien laatupalkintomallien takana on TUTKA-arviointilogiikka (englanniksi 

RADAR, eli Results, Approach, Deployment, Assessment and Review). Se kuvaa 

organisaation jatkuvan parantamisen kehää ja sen avulla toimintatapoja ja tuloksia 

arvioidaan systemaattisesti. TUTKA:n mukaan arvioinnissa on tarkasteltava tuloksia, 

toimintatapoja, käytännön soveltamista, arviointia ja parantamista. TUTKA-logiikan 

avulla myös pisteytetään eri arviointialueita käyttäen apuna kaikki arvioinnin osa-alueet 

huomioivaa TUTKA-pisteytystaulukkoa. Toinen EFQM-mallin arviointityökalu on 

tienviittakortti, jota käytetään erityisesti ilman pisteytystä tehtävässä itsearvioinnissa.260 

Seuraava kuvio kuvaa jatkuvan parantamisen ympyrää.  

 
Kuvio 4 TUTKA-arviointilogiikka. Lähde: http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=10663 

 

EFQM-arviointi on melko laaja, joten toiminnan pintapuoliseen mittaamiseen ja 

erityisesti arvioinnin ensimmäiseen suorituskertaan soveltuu pika-arviointi, jota EFQM-

mallissa kutsutaan Questionnaire Approach -menetelmäksi. Siinä on kysymyksiä 

jokaiselta arviointialueelta, joiden tuloksena saadaan toiminnan karkea taso selville. 

                                                
259 Niemi 2005, s. 22 
260 Kontio 2000, s. 17; Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 42; Suomen kuntaliitto, 
VM & Laatukeskus 2002, s. 10 ja 27; Äikäs 2/2000, s. 9 
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Pika-arvioinnilla on myös helppo aloittaa, koska se on kevyt, se vie vain 2–4 tuntia eikä 

se vaadi etukäteisvalmisteluja.261  

 

Suomen laatupalkintokilpailussa on tarkka systematiikka. Ensinnäkin jokaisella 

laatupalkinnon hakijaorganisaatiolla on arviointiryhmä (noin 6–8 Laatukeskuksen 

kouluttamaa eri alojen osaajaa). Arvioitsijat arvioivat organisaation arviointikohdittain 

hakemuksen perusteella. Tämän jälkeen muodostetaan yhteinen näkemys 

konsensuskokouksessa. Lisäksi suoritetaan kaksipäiväinen arviointikäynti ja annetaan 

kirjallinen raportti kilpailuun osallistumisesta. Kilpailuprosessi kestää lähes vuoden, 

josta suurin aika kuluu hakemusten laatimiseen. Suurilla organisaatioilla kuvaus on 75 

sivua, mutta pk-sektorilla riittää 35 sivua. Laatupalkintotyötä aloittelevat yritykset 

saavat yleensä arvioinnin tuloksena noin 200–300 pistettä ja Suomen parhaat noin 650 

pistettä. Liitteessä 2 on kuvattu saatujen pisteiden perusteella määriteltävät 

organisaatioiden kypsyystasot. EFQM-malli on vaativa ja sen omaksuminen vie usean 

vuoden, joten kilpailuun osallistuminen edellyttää itsearviointeja ja toiminnan 

kehittämistä. Vuoteen 2002 mennessä ainut suomalainen Euroopan LP:n voittaja oli 

ollut Nokia Mobile Phones vuoden 2000 kilpailussa. Suomen organisaatiot eivät ole 

menestyneet kansainvälisesti LP-kilpailuissa kovin hyvin, mutta Silvennoinen ja 

Michelsen uskovat sen johtuvan suomalaisten ankarasta arviointityylistä ja toiminnan 

kuvauksista hakemusta tehtäessä.262  

 

4.1.4  EFQM-arviointikriteerit itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin apuna 

 

Euroopan laatupalkintomallin kriteereitä käytetään sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla eniten toiminnan itsearvioinnissa. Lisäksi kriteerien avulla suoritetaan 

ulkoisia arviointeja. Itsearvioinnissa organisaatio arvioi omaa toimintaansa yleisimmin 

ryhmäarviointina263. Arvioinnissa kuvataan nykyinen toiminta, tunnistetaan toiminnan 

vahvuudet ja parantamiskohteet ja asetetaan kehittämistarpeet tärkeysjärjestykseen. 

Tämän pohjalta organisaatioon suunnitellaan ja vakiinnutetaan uudet toimivat 

käytännöt. Lopuksi uusia toimintatapoja arvioidaan ja parannetaan.264 Arviointi voi olla 

                                                
261 Kontio 2000, s.12 ja 33–34 
262 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 25–26; Silvennoinen & Michelsen 2005, s. 7, 17, 
19, 26–28 ja 51 
263 Kontio 2000, s. 38; VM 2003b, s. 73–74 
264 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 8 



 

 

61  

 

pinnallista tai syvällistä ja aikaisemmat arvioinnit helpottavat arviointityötä. 

Itsearviointia voidaan käyttää johdon työkaluna tai koko henkilöstön tukena. Lisäksi 

ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen itsearvioinnissa on suositeltavaa 

objektiivisen näkemyksen saamiseksi. Pisteytys paljastaa lähinnä näkemyseroja.265  

 

EFQM-mallin avulla suoritettavan itsearvioinnin tärkein tehtävä on vahvuuksien ja 

parantamisalueiden tunnistaminen sekä yhteisen keskustelufoorumin tarjoaminen266. 

Arviointiprosessi tukee Lahden ja Tuomisen mukaan kehittämistä nopealla, 

järjestelmällisellä ja osallistavalla tavalla. Se sopii hyvin ensimmäiseksi vaiheeksi 

laatupalkintomallin soveltamiseen, laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja 

benchmarking-toiminnan käynnistämiseen.267  

 

Ulkoinen arviointi on keino täydentää organisaation itsearviointia, toiminnan ohjausta 

ja johtamista. Se on riippumattoman ulkopuolisen arvioitsijan suorittamaa ja 

määrämuotoisempaa kuin itsearviointi. Siinä pyritään käyttämään objektiivisia ja 

yhtenäisiä arviointiperusteita, minkä takia se on mittavaa ja toteavaa. Lisäksi se on 

usein itsearviointia kontrolloivampaa ja ohjaavampaa. Ulkoinen arviointi kiinnittää 

usein huomiota kustannusten ja hyötyjen tai panosten ja tuotosten punnintaan, eikä 

itsearvioinnin tavoin toimintaprosesseihin. Lisäksi ulkoinen arviointi pyrkii 

suhteuttamaan tulokset tavoitteisiin ja vertaamaan niitä muiden vastaaviin, kun taas 

itsearvioinnissa tärkeää on erityisesti arviointiprosessi ja yhteinen tulkinta tuloksista.268  

 

Arviointimallit saattavat myös erota kestoltaan. Itsearvioinnin tulisi olla jatkuvaa ja 

sidottua organisaation muuhun toimintaan, kun taas ulkoinen arviointi on yleensä 

projektiluontoista ja tietyin väliajoin toistettua. Myös henkilöstön sitoutuneisuus 

arviointiin saattaa olla erilainen itsearvioinnissa ja ulkoisessa arvioinnissa. Joskus 

sisäisessä ja ulkoisessa arvioinnissa käytettävä informaatio eroaa hyvin paljon 

toisistaan, jolloin ulkoisen arvioinnin informaation relevanttiutta saatetaan kritisoida269. 

Joka tapauksessa julkishallinnon yksiköt tarvitsevat itsearvioinnin lisäksi muiden 

                                                
265 Tervonen 2001, s. 93; Laamanen 1998, s. 15 
266 VM 2002, s. 22 
267 Lahti & Tuominen 2004, s. 20 
268 VM 2001, s. 11; VM 2003b, s. 73–74 
269 Myllymäki & Vakkuri 2001, s. 186 
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tahojen suorittamaa arviointia, jottei synny harhaanjohtavaa käsitystä yksikön 

vahvuuksista ja kehittämistarpeista suhteessa asiakaskuntaan.270   

 

4.2.  Julkishallinnon toiminnan kehittäminen laatupalkintomallilla 
 

Laatupalkintomallien luullaan sopivan parhaiten suurten yksityisten yritysten käyttöön, 

mutta ne sopivat yhtä hyvin julkishallintoon organisaation kokoon katsomatta. 

Julkishallinnon erityispiirteet asettavat kuitenkin laatupalkinnon käytölle 

lisävaatimuksia.271  

 

Yhteiset palvelut - Yhteinen hyöty –hankkeessa osoitettiin, että SLP ja itsearviointi sen 

avulla soveltuu julkisten organisaatioiden tehokkuuden ja tulosten arviointiin. Joissakin 

arviointialueissa on vain huomioitava muutamia asioita. Esimerkiksi johtajuuden 

arviointialueessa on huomioitava julkisen toiminnan yhteiskunnallinen luonne ja 

poliittinen johtajuus, strategisen suunnittelun alueessa liikkumavaran vähäisyys 

erityisesti kunnan yksiköissä ja prosessien osalta julkisten prosessien 

säännössidonnaisuus. Kumppanuuksien ja resurssien arviointialueessa benchmarking-

tietojen valinta ja käyttö ja kilpailuaseman määrittely koetaan usein vaikeaksi. 

Henkilöstöalueella soveltamisvaikeuksia on julkishallinnon rajoitettujen 

palkitsemismahdollisuuksien takia.272 Lisäksi erityistä huomiota julkishallinnossa 

edellyttävät arviointikohdat asiakastulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja keskeiset 

suorituskykytulokset273.  

 

Näitä julkishallinnon erityispiirteitä on huomioitu esimerkiksi siten, että EFQM-mallin 

perusversion lisäksi on olemassa myös ”Public and Voluntary Sector” -versio. 

Versioiden erot liittyvät ainoastaan arviointikohdissa mainittuihin muutamiin 

tarkastelukohtiin.274 Lisäksi julkisella sektorilla on LP-kilpailussa oma sarja, jonka etu 

Jukka Wuolijoen mukaan on yksiköiden helppo keskinäinen vertailtavuus sekä uusien 

tulokkaiden osallistumiskynnyksen madaltuminen.275 

                                                
270 Holma 1997, s. 12 
271 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 24; Salminen 1999, s. 9 
272 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999,  s. 6, 34, 36–37 ja 39 
273 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 19–20 
274 Laatukeskus 04/2000, s. 1 
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Julkisessa toiminnassa on tärkeää toimia kokonaisvaltaisen laadukkaasti. Siksi 

kokonaislaadun arvioinnissa suositellaan käytettävän monipuolista viitekehystä, kuten 

EFQM-mallia. LP-kriteereitä käytetäänkin esimerkiksi tulosohjauksessa. 

Tulosohjauksessa ei yleensä hyödynnetä EFQM-arvioinnista saatuja pistetasoja 

sellaisenaan, vaan laatua tarkastellaan eri näkökulmista ja yksittäisten mittareiden 

tuloksia tulkitaan. Tärkeää arvioinnissa onkin tunnuslukujen ja mittareiden huolellinen 

valinta. Ne eivät saa olla kapeita sijaismittareita, liian vaikeita ymmärtää tai 

kohtuuttoman raskaita käyttää.276 Keskushallinnon uudistamisen yhteydessä todettiin 

laatupalkinnan monipuolistavan tulosohjausta ja luovan edellytykset virastojen 

toiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja tulosten arvioinnille277. Laatupalkintojen ohella 

myös benchmarkingia on suositeltu laadun edistämisen ja tulosohjauksen 

apuvälineeksi278.  

 

Laatutyöstä on havaittu, että laadunhallinnan välineitä kannattaa käyttää 

monipuolisesti, ei vain yhtä kerrallaan. Lisäksi hyviä kokemuksia on saatu työkalujen 

osaamisen hajauttamisella organisaatiossa. Työkalun valintaa täytyy harkita myös 

tilannekohtaisesti.279 Virtasen, Mäkisen ja Väänäsen tutkimuksen johtopäätöksenä on, 

että laadun systemaattinen parantaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 

joten yhteen asiaan panostaminen ei riitä. Lisäksi erityisesti johtamisen alueella tehtävät 

kehittämistoimenpiteet vaikuttavat organisaation menestykseen ja toiminnan 

tuloksellisuuteen.280  

 

Julkishallinnon laatupalkintohankkeen suosituksissa todetaan, ettei LP ole toimintaa 

ohjaava normi tai standardi, vaan toiminnan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen 

työkalu. Yhteinen arviointimalli (EFQM) edistää oppimista ja innovaatioiden 

leviämistä ja siksi hanke ei suosittele toimiala- ja organisaatiokohtaisia muutoksia 

malliin. Toiminnan erityispiirteet tulevat huomatuiksi perusteiden soveltamisessa.281 

LP-malli tukee toiminnan arviointia ja tuloksellisen johtamisen kehittämistä. 

Prosessinäkökulma syventää tulosajattelua ja korostaa voimakkaasti asiakkaan tarpeista 
                                                
276 VM 2003b, s.  39–40 ja 44–47 
277 VM 2001, s. 5 
278 VM 2001, s. 5 
279 Suomen kuntaliitto & VM 1998, Laatutyökalut, s. 2 
280 Virtanen, Mäkinen & Väänänen 2002, s. 90 
281 VM 2002, s. 49 
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lähtevää toiminnan kehittämistä.282 Tärkeää kuitenkin on, ettei malli ole pelkästään 

johdon tai henkilöstön työväline. Mukaan on otettava molemmat. Lisäksi mallin 

käyttöönotto ja soveltaminen vaatii aikaa ja panostusta ja malli tulee integroida muuhun 

toimintaan, jottei siitä tulisi byrokratian väline. Malli nostaa kuitenkin esille 

julkishallinnolle ominaisia tavoiteristiriitoja esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja 

politiikkatavoitteiden osalta. Nämä ristiriidat yksiköiden on itse ratkaistava.283  

 

Jotkut epäilevät julkishallinnon LP-innostusta, nimittäin Lillrank toteaa näin:  

Laatupalkinnossa on ehkä haistettu oiva byrokraattinen leikkikalu, itsetyydytyksen 

työväline ja luulosairaille loputon keskustelun aihe siitä, mistä milloinkin kivistää 

ja kovistaa. Tätä ei tietenkään vähimmässäkään määrin hillitse asian ympärille 

kehkeytyvä kultapossukerho ja sen jäsenyyden kaikki hivelyt.284  

 

4.3.  EFQM-mallin liittyminen muihin kehittämismenetelmiin 

 

Euroopan laatupalkintomallia voidaan hyödyntää muihin organisaation 

kehittämismenetelmiin yhdistelemällä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta 

keskeisimmät menetelmät ovat benchmarking ja Balanced Scorecard. 

  

4.3.1.  Benchmarking 
 
 
Benchmarking on organisaatioiden kehittämisen väline, joka on saanut laajaa huomiota 

ympäri maailmaa. Robert C. Campin mukaan benchmarkingia pidetään lähes 

pakollisena työkaluna toiminnan kehittämisessä285. Se ei ole pelkästään laatutyökalu, 

vaan se soveltuu organisaatioiden kaiken toiminnan kehittämiseen. Benchmarking 

kehitettiin 1970-luvun lopussa, kun amerikkalainen yritys Xerox Corporation etsi 

menetelmää markkina-asemansa vahvistamiseen. Benchmarkingin ajateltiin soveltuvan 

parhaiten suurten ja yksityisten yritysten käyttöön, mutta se soveltuu myös pk-yritysten 

ja julkisen toiminnan kehittämiseen.286 

 

                                                
282 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 45 
283 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 15–16 
284 Lillrank 1999, s. 150 
285 Camp 2000, s. 13 
286 Laatukeskus 1998, s. 7 
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Benchmarking-termille ei ole löydetty yhtä yleisesti hyväksyttyä suomennosta. 

Yleisemmin puhutaan vertailukehittämisestä tai esikuvavertailusta. Strömmer mainitsee 

toimintovertailun, parastamisen ja vertaisanalyysin287. Laatukeskuksen määritelmässä 

esiintyy lisäksi esikuvilta oppiminen, kokemusten siirto ja oppiva prosessien vertailu288. 

Karlöf, Lundgren ja Edenfeldt Froment puhuvat vertailujohtamisesta289. Selvyyden 

vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään vain benchmarking-termiä. Suomennokset 

kertovat kuitenkin benchmarkingin olemuksesta. Siihen sisältyvät esikuvat, vertailu, 

kokemusten vaihtaminen, oppiminen ja prosessit.  

 

Myös benchmarkingin tavoitteena on saavuttaa erinomaisuutta. Kari Tuomisen mukaan 

benchmarkingissa määritellään oman organisaation menestymiselle tärkeä asia ja 

etsitään siinä itseä selvästi parempi vertailukohde290. Niven kuvailee benchmarkingia 

samanlaisten prosessien vertailuksi läpi alojen tarkoituksena parhaiden käytäntöjen 

löytäminen, parannuskohteiden asettaminen ja prosessien käsitteleminen291. 

Benchmarkingia voidaan suorittaa lähes mistä asiasta tahansa kolmella tavalla, eli 

sisäisesti osastojen, yksiköiden tai tytäryhtiöiden välillä, ulkoisesti muihin saman alan 

organisaatioihin tai kilpailijoihin vertaamalla tai eri alojen toimintoihin tai prosesseihin 

vertaamalla. Erityisesti näistä viimeisin tapa mahdollistaa erinomaisuuden 

saavuttamisen, sillä siinä menetelmää voidaan hyödyntää täysipainoisesti.292  

 

Benchmarking on usein projektimuotoista ja sen soveltamisessa on vakiintunut 

systematiikka. Keskeistä projektissa on prosessien yksityiskohtainen kuvaaminen, jotta 

niitä voidaan tarkastella yksinään, irrallaan organisaatiosta293. Koko benchmarking-

projektia sitoo eettiset periaatteet, jotka The Global Benchmarking Network -

organisaatio on määritellyt.294 Paasi toteaa benchmarkingin olevan joustava väline, 

mutta sanoo sen tarvitsevan tiukkoja metodeja ollakseen kustannustehokas295. 

Tutkimuksessa ja vertailussa suositellaankin käytettävän kvantitatiivisia mittareita ja 

tunnuslukuja. Benchmarking menee tunnuslukujen taakse antaen perusteellista tietoa 

                                                
287 Strömmer 2000, s. 12 
288 Laatukeskus 1998, s. 7 
289 Karlöf, Lundgren & Edenfeldt Froment 2003, s. 35 
290 Niva & Tuominen 2005, s. 5 
291 Niven 2003, s. 293 
292 Kontio 2000, s. 176–177; Karlöf & Östblom 1993, s. 47 ja 73; Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 103 
293 Laatukeskus 1998, s. 5 ja 14; Kontio 2000, s.177–178 
294 VM 2002, s. 76 
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toimintaprosesseista, menetelmistä ja työtavoista.296 Strömmerin mukaan benchmarking 

vaatii muun muassa avoimuutta, nöyryyttä, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta297. 

Se ei saa olla liian laaja-alaista ja se on uusittava säännöllisesti298. Projektin 

onnistumiseen vaikuttaa myös samat tekijät kuin muuhunkin kehittämistoimintaan.   

 

Yksi keskeinen näkökulma benchmarkingissa, samoin kuin laatupalkinnoissa, on 

oppiminen. Luoma sanookin benchmarkingin olevan laatukoulukunnan piirissä 

kehitetty menetelmä organisaation oppimista varten ja kuvaa benchmarkingia 

kollektiiviseksi mallioppimiseksi. Benchmarkingissa oppiminen tapahtuu ensin 

benchmarking-tiimin sisällä ja sen jälkeen muussa organisaatiossa.299 Nykyään 

puhutaan myös erikseen esikuvaoppimisesta eli benchlearningistä, joka pyrkii kohti 

oppivaa organisaatiota erilaisten tekniikoiden avulla.300 Karlöfin, Lundgrenin ja 

Edenfeldt Fromentin mukaan benchmarkingia ei käytetä yrityksissä tarpeeksi usein 

oppimiseen, vaikka siihen se sopii erinomaisesti301.  

 

Vertailutietoa on saatavilla runsaasti, joten sen laatuun täytyy kiinnittää huomiota.302 

Vertailukohteiden tulee olla kehittyneitä ja kehittämishaluisia, niin sanottuja ”parempia 

organisaatioita”,  joiden asiakkaiden vaatimukset ovat samansuuntaisia kuin omalla 

organisaatiolla. Ne eivät saa kuitenkaan olla liian hyviä, jottei kehittämistavoitteita 

asetettaisi liian korkealle. Suomessa on benchmarking-klubeja, joissa kehitetään 

tärkeiksi nähtyjä asioita.303 Esikuvien siirtäminen yksityiseltä julkiselle sektorille on 

vaikeaa toimintaedellytysten ja ympäristön erilaisuuden takia. Siksi julkishallinnossa 

benchmarking perustuu usein kvasimarkkinoille tai yksiköiden omalle 

kehittämishalukkuudelle. Vertailua on tehty myös maiden välillä. Vertailu voi olla 

epävirallista kehittämisnäkökulmasta tai virallista, jolloin se on julkista ja 

systemaattista.304  

 

 

                                                
296 Laatukeskus 1998, s. 3, 5 ja 9 
297 Strömmer 2000, s. 12 
298 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 103–104; Karlöf & Östblom 1993, s. 41–42 ja 44  
299 Luoma 2001, s. 95–96 
300 Lumijärvi ja Jylhäsaari 2000, s. 103; Karlöf & Östblom 1993, s. 199  
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302 Kontio 2000, s. 179–181 
303 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 103–104; Tervonen 2001, s. 108; Laatukeskus 1998, s. 8 
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Benchmarkingin hyödyt ja puutteet 

 

Eri lähteissä benchmarkingin vaikutuksia kehuttiin runsaasti. Suomessa jo vuonna 1996 

benchmarking nähtiin organisaatioiden kehittymisnopeutta lisäävänä 

johtamisvälineenä. Lisäksi benchmarkingia pidettiin varmana kehittämistyökaluna, 

vaikkei se aina säästä resursseja lyhyellä aikavälillä.305 Laatukeskuksen mukaan 

benchmarkingin vahvuus on, että se mahdollistaa toimialat ylittävän vertailun. Vertailu 

tuo muutoshalua, antaa kuvan saavutettavissa olevista asioista, auttaa asettamaan 

tavoitteet realistiselle tasolle ja motivoi kehittämään ja kyseenalaistamaan nykyisiä 

toimintatapoja. Lisäksi sen avulla nähdään toiminnan uusia puolia, edistetään 

yhteistoimintaa ja parannetaan suhteita.306 Vertailun avulla projektiin osallistuvien 

henkilöiden tiedot ja taidot lisääntyvät huomattavastikin.  

 

Karlöfin ja Östblomin mielestä benchmarking on oikein sovellettuna vertaansa vailla, 

koska se kohdistaa huomion olennaiseen, edistää operatiivista ja strategista tehokkuutta 

ja muokkaa kulttuuria kohti oppimista, osaamisen kehittämistä ja tehokkuutta. Lisäksi 

se korvaa ”näkymättömän käden” tuottavuuden ja laadun ohjaamisessa kohti jatkuvia 

parannuksia.307  Paasin mukaan benchmarking parantaa suoritusta, koska se yhdistää 

teoreettisten mallien näkemykset ja todelliset kokemukset menestyvistä 

toimintatavoista.308 Camp uskoo benchmarkingilla saavutettavan ylivertaisen 

suorituskyvyn ja korostaa benchmarkingin merkitystä strategisessa suunnittelussa309.  

 

Kritiikkiäkin benchmarking on saanut. Yksi sen heikkous on, että parhaat käytännöt on 

aina suhteutettava oman alan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Ei myöskään voida 

tietää, onko joku käytäntö optimaalinen. Se on optimaalinen vain verrokkiryhmässä.310 

Vakkurin mielestä benchmarkingissa on huomioitava otos tai joukko, josta parhaita 

käytäntöjä etsitään, sillä toimintatavat voivat olla menestyksekkäitä, mutta 

soveltumattomassa viiteryhmässä. Lisäksi on pohdittava, miten menestystä mitataan ja 

mitä käytetään informaatioperustana.311 Julkisissa yksiköissä benchmarkingin 
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306 Laatukeskus 1998, s. 4–5 ja 12 
307 Karlöf & Östblom 1993, s. 10 ja 16 
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309 Camp 2000, s. 13 
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ongelmana on välillä ollut yksipuolisten indikaattorien käyttö312. Benchmarkingin 

rajoitukseksi on myös mainittu, että se on tarkoitettu johdon käyttöön eikä siinä ole 

oppimiselle tarkkoja menetelmiä313.  

 

Benchmarking-menetelmän yhteys EFQM-malliin  

 

Benchmarking liittyy olennaisena osana laatuun ja laatupalkintoihin. Laatupalkinnoissa 

edellytetään paremmuusvertailua ja toiminnan suhteuttamista muihin314. Karlöf ja 

Östblom toteavat, että Malcolm Baldrige -laatupalkinnossa kaikki palkinnonsaajat 

sitoutuvat jakamaan tietoa ja kokemuksia muille ja täysien pisteiden saavuttaminen 

edellyttää benchmarkingin käyttöä. Siksi LP:n käyttäjistä saa erinomaisia 

benchmarking-kumppaneita.315 Lisäksi laatupalkinnon voittajien toiminta on julkisesti 

onnistuneeksi tunnustettua316. LP-mallien kriteereitä voidaan käyttää benchmarking-

vertailun pohjana ja yhteiset arviointikriteerit, kuten EFQM, edistävät 

vertailukehittämistä317.  Itsearvioinnilla ja Suomen laatupalkintoon osallistumalla 

löydetään parannuskohteita ja aktivoidaan benchmarkingin suorittamiseen. 

Laatutyökalut tarjoavat myös systemaattista tukea kerättyjen tietojen yhdistämis- ja 

analysointityölle.318 Lisäksi oppiminen korostuu molemmissa.319 Esimerkiksi ulkoiset 

laatuarvioitsijat kokevat oppivansa työssään benchmarkingin kautta.  

 

Viime aikoina OECD-maat ja EU ovat hyödyntäneet tutkimus- ja 

kehittämistoiminnassa kansainvälistä benchmarkingia, jossa hallitukset jakavat tietoja 

keskenään ja saavat etuja tutkimuskustannuksissa. Yhteistoiminnan perimmäinen 

tarkoitus on edistää vapaaehtoista kehittämistä.320 Myös Euroopan unionissa on 

edistetty julkishallinnon benchmarking-toimintaa. EU:ssa suoritettiin vuonna 1998 Best 

Practise -hanke, jossa etsittiin jäsenmaiden julkisten palvelujen parhaita käytäntöjä. 

Jokainen jäsenmaa sai valita 1–3 hallinnon parasta käytäntöä. Suomessa valinnan 

suoritti valtiovarainministeriön asettama valitsijaryhmä ja valinnassa käytettiin EFQM-

                                                
312 VM 1998, s. 32 
313 Karlöf, Lundgren & Edenfeldt Froment 2003, s. 52  
314 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 102–103 
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317 VM 2001, s. 11 
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kriteereitä.321 Kansallisessa palvelu- ja laatuhankkeessa edistettiin myös 

vertailukehittämistä hallinnon työvälineenä vertailukehittämishankkeen avulla. Hanke 

oli jatkoa LP-mallin käytölle ja virastojen itsearvioinnille. On myös perustettu 

benchmarkingverkosto, European Benchmarking Network (EBN), joka edistää 

organisaatioiden oppimista, vertailutiedon saatavuutta ja parhaiden käytäntöjen 

leviämistä.322  

 

4.3.2.  Tasapainotettu mittaristo (BSC) 

 

Euroopan laatupalkintomalliin liittyy myös tuloksellisuusinformaation tuottamisessa 

keskeinen malli, Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu mittaristo tai tuloskortti. 

BSC on tuloksellisuuden käsitteistöä laajempi kokonaisarviointimalli, joka yhdistää 

tuloksellisuuden eri osa-alueita ja toimii erityisesti strategisen ohjauksen ja arvioinnin 

kehittämisen välineenä323.  

 

Tasapainotettu mittaristo kehitettiin 1990-luvun alussa yrityksille, mutta myöhemmin 

se otettiin käyttöön myös julkishallinnossa. Myös BSC:n avulla paikannetaan toimintaa 

parantavia tai heikentäviä tekijöitä.324 Lisäksi BSC tuottaa perusteita toiminnan 

arvioinnille ja tarkastukselle ja edistää strategista suunnittelua, kehityksen ennakointia 

ja strategian viestimistä.325 BSC täydentää raportointia erityisesti laadullisen ja 

inhimillisen pääoman mittareiden osalta ja sitoo arviointia osaksi johtamista. 

Julkishallinnossa mallia käytetäänkin erityisesti strategisen suunnittelun ja strategian 

toimeenpanon välineenä ja tulossopimuksia jäsennettäessä. Esimerkiksi 

poliisihallinnossa tuloksellisuutta arvioidaan tasapainotetun mittariston avulla.326 

 

BSC-malli rakentuu organisaation visiosta ja strategiasta muodostaen niiden ympärille 

toiminnan arviointikehikon, joka huomioi toiminnan taloudelliset näkökulmat, sisäiset 

prosessit, asiakkaat, oppimisen ja kasvun.327 Malli pyrkii pitkän tähtäyksen 

menestykseen ja korostaa tuloksellisuuden mittauksessa pysyvää ja tulevaa 

                                                
321 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 43 
322 VM 2002, s. 12–13 
323 Lumijärvi, Virta & Kujanpää 2002, s. 3 ja 10–11 
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325 Lumijärvi, Virta & Kujanpää 2002, s. 41 
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tuloksellisuutta. Julkishallinnossa taloudelliset näkökulmat on korvattu 

vaikuttavuudella, joka sisältää kustannusvaikuttavuuden ja kannattavuuden. 

Asiakasnäkökulmassa painottuu kansalaisnäkökulma ja oppimisessa ja kasvussa 

henkilöstön aikaansaannoskyky. BSC ei sisällä standardeja ja tulokset tulee suhteuttaa, 

jotta tuloksellisuuden tasosta voidaan tehdä päätelmiä. Tässä voidaan hyödyntää 

esimerkiksi benchmarkingia.328  

 

BSC liittyy laatupalkintoihin sekä benchmarkingiin, sillä se on jatkanut laatuajattelun ja 

laatujohtamisen aloittamaa kehittämistyötä ja vie eteenpäin asiakas-prosessi -ajattelua. 

Lisäksi BSC ja laadunhallinnan työkalut täydentävät toisiaan. Esimerkiksi LP-

menettelyn hyvin hallinneella yrityksellä on yleensä toimivat arviointijärjestelmät, 

jonka yhteyteen on helppo kehittää strateginen ohjaus- ja seurantajärjestelmä, kuten 

BSC. BSC ja laatutyökalut tuovat yhdessä lisäarvoa ja hyötyä organisaatioille.329 Kari 

Tuominen on käsitellyt hyvin yksityiskohtaisesti BSC-mallia Euroopan 

laatupalkintomallin antaman hyvän johtamisen kehikossa330. BSC auttaa kaikkien osa-

alueiden parantamisessa, joten se tukee esimerkiksi laatupalkintokilpailuun 

osallistumista. Malleja yhdistämällä saadaan laaja kuva toiminnasta ja yhdistelmistä on 

saatu monia kannustavia kokemuksia julkishallinnossa.331  

 

Lumijärvi, Virta ja Kujanpää ovat eritelleet BSC:n ja EFQM-mallin eroja. Heidän 

mukaansa BSC korostaa laatutyökaluja enemmän henkilöstön oppimista ja osaamista ja 

se on tarkoitettu johdon jatkuvaan käyttöön. BSC on myös ensisijaisesti strategisen 

johtamisen ja tuloksellisuuden arvioinnin väline, kun taas laatutyökalut painottavat 

laadun edistämistä ja hyvien käytäntöjen levittämistä. BSC:n ja EFQM-mallin eroina on 

tutkijoiden mukaan lisäksi, että BSC mahdollistaa strategisen toiminnan ja siinä on 

yleensä neljä kriittistä menestystekijää, kun taas EFQM mahdollistaa parhaat käytännöt 

ja siinä on yhdeksän kriteeriä. BSC tarkastelee myös asioita laajalla näkökulmalla. 

EFQM sen sijaan menee yksityiskohtiin. BSC:ssa tavoitteet ja mittarit sovelletaan eri 

organisaatioille sopiviksi, kun taas EFQM-mallissa mittarit ovat samat kaikille. Samaa 
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329 Lumijärvi, Virta & Kujanpää 2002, s. 12–13 ja 63–65 
330 Tuominen 2002 
331 VM 2002, s. 65 



 

 

71  

 

malleissa on tuloksellisuuteen pyrkiminen, johdon tuen ja sitoutumisen ja 

jokapäiväiseen johtamiseen sitomisen tarve.332  

 

4.4.  Laatupalkintomallien hyödyt erilaisille organisaatioille 
 

Laatupalkintomallien hyödyllisyydestä on keskusteltu runsaasti sekä yksityisellä että 

julkisella sektorilla. Eri lähteet esittävät laajasti erilaisia hyötynäkökohtia ja 

laatupalkintomallien käyttötarkoituksia. Seuraavassa esitetään aikaisempien 

tutkimusten keskeisimpiä havaintoja ja tutkimustuloksia aiheeseen liittyen. 

 

4.4.1.  Hyötyjä suomalaisten tutkimusten valossa 

 

Vaikka laatupalkintomalli on ensisijaisesti laatutoiminnan väline, sitä voidaan 

hyödyntää muussakin kehittämistoiminnassa. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi 

muutoshankkeissa ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuuden arvioinnissa 

yrityskauppojen tai yhteenliittyminen valmistelussa. Joissain organisaatioissa EFQM-

malli muodostaa jopa koko johtamisjärjestelmän perustan.333 EFQM-mallia voidaan 

hyödyntää perustana yhteiselle kielelle ja ajattelutavalle ja puitteina kehitysaloitteiden 

päällekkäisyyksien välttämiseen334. Heikki Niemi väittää, että EFQM-mallin käyttö 

itsearvioinnissa johtuu usein mallin ja arviointityöskentelyn antamasta tuesta 

strategioiden toteuttamiselle. Itsearviointi EFQM-mallia käyttäen onkin Niemen 

mukaan osa strategiakierrosta monessa organisaatiossa, myös julkisissa.335  

 

Myös kansainvälisesti on havaittu EFQM-mallin vahvuutena olevan monikäyttöisyys, 

sillä malli on johtamisen, arvioinnin, analyysien ja vertailukehittämisen väline336. 

Tervosen tutkimuksessa ilmeni, että laaja-alainen kriteeristö pakottaa kaikkien 

toiminnan osa-alueiden tasaiseen kehittämiseen ja heikkouksien vahvistamiseen. Malli 

auttaa myös henkilöstön kuuntelemisessa, aktivoi asiakastyytyväisyyden mittaamista ja 

edesauttaa osaltaan toimintaprosessien kehittämisessä.337 Valtiovarainministeriön 

                                                
332 Lumijärvi, Virta & Kujanpää 2002, s. 12–13 ja 63–65 
333 Silvennoinen & Michelsen 2005, s. 14 
334 Laatukeskus 2003, s. 4 
335 Niemi 2005, s. 21 
336 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 15 
337 Tervonen 2001, s. 180 
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raportissa todetaan LP-kilpailuun osallistumisen antavan puolueettoman ulkoisen 

arvioinnin ja palautteen ja käynnistävän parhaimmillaan organisaatiossa keskustelun 

visiosta, missiosta, asiakkaista ja ydinprosesseista338. Arviointiperusteiden on osoitettu 

myös edistävän viestintää ja tiedon jakamista parhaista käytännöistä, toimivan 

suorituskyvyn ymmärtämisen ja hallinnan työkaluna ja ohjaavan suunnittelua ja 

mahdollisuuksia oppimiseen339. EFQM-kriteereiden etuna on alusta alkaen ollut myös 

tuloksen ja tekemisen suhde340. Laatutyökaluja analysoineessa tutkimuksessa todettiin, 

että laatupalkintojen suuri etu on, että kriteerit tarkastelevat laatua monesta 

näkökulmasta ja ne uusiutuvat vuosittain maailman parhaina pidettyjen 

organisaatioiden kokemusten mukaan341.   

 

Terhi Loukiaisen Pro gradu -tutkimuksessa selvisi, että LP-malliin pohjautuvalla 

laatujärjestelmällä on selkeitä vaikutuksia työympäristöön. Nämä vaikutukset voivat 

kuitenkin olla hyviä tai huonoja riippuen siitä, miten laatujärjestelmää käytetään. 

Järjestelmää voidaan käyttää kehittämisen välineenä, joka parantaa työilmapiiriä ja 

kehittää toimintaa tai kontrollivälineenä, pakollisena byrokraattisena toimenpiteenä, 

työntekijän tarkkailuna tai ohjaamisena valmiiseen muottiin.342 Järjestelmää 

sovellettaessa on siis tarkasti mietittävä soveltamisen syyt ja menetelmät.  

 

Lumijärvi ja Jylhäsaari ovat todenneet EFQM-mallin usein hyödyttävän organisaatioita 

rahallisesti. Malli toimii heidän mukaansa myös ohjauskeinona paikantaen laadun 

parantamisen saavutuksia ja motivoiden tulosten julkistamisen kautta uusia 

organisaatioita laatuajatteluun343. Anttilan ja Vakkurin mukaan LP:n suurin hyöty 

saattaa olla, että arvioinnissa asiat kirjoitetaan selkeästi ylös. Lisäksi arviointiperusteet 

tuovat ulkopuolisten luottamusta ja auttavat jatkuvan parantamisen suuntaamisessa ja 

vaiheistamisessa.344 Silénin mielestä parasta LP:ssa on arvioinnin osoittamat 

kehittämiskohteet. Arviointi yksin ei kuitenkaan Silénin mukaan paranna toimintaa, 

mutta mahdollistaa vertailun. LP-kriteerit kattavat myös suuren osan perinteisen 

liikkeenjohtamisen periaatteista, koska niissä on pyritty konkretisoimaan tehokkaan ja 

                                                
338 VM 2002, s. 49 ja 65 
339 Laatukeskus 2001, s. 2 
340 Kosmaa 1998, s. 29 
341 Suomen kuntaliitto & VM 1998, Laatutyökalut, s. 8 
342 Loukiainen 2003 
343 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 102 
344 Anttila & Vakkuri 1997, s. 5 ja 102 
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asiakaskeskeisen toiminnan elementit laadun näkökulmasta345. Laatutyökalut-raportti 

korostaa, että laatupalkintoja voi myös käyttää ilman ulkopuolista apua ja kriteerien 

käyttö ja arviointitekniikka ovat suhteellisen helppoja346. Anderssonin, Hiltusen ja 

Villasen tutkimuksessa suomalainen yritysjohto arvioi LP-kriteereillä olevan vähiten 

hyötyä taloudellisesti verrattuna muihin välineisiin, melko paljon hyötyä 

kilpailuaseman parantamisessa ja paljon hyötyä toimintojen välisen yhteistyön 

kannalta347 .  

 

Hökän tutkimuksen keskeisenä tutkimustuloksena oli, että EFQM-työ on tuonut Lapin 

TE-keskuksessa kokemusperäistä tietoa näkyväksi tiedoksi erityisesti prosessien 

hallinnasta, henkilöstöstä ja asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin sekä sidosryhmiin 

liittyvistä asioista. Tutkimuksen mukaan erityisesti johtajuuteen ja henkilöstöön 

liittyvää uutta tietoa on myös hyödynnetty merkittävästi. Lapin TE-keskuksessa 

EFQM-työn nähtiin vaikuttaneen positiivisesti joko suoraan tai välillisesti TE-

keskuksen toimintaan, tuloksiin ja henkilöstön oppimiseen.348  

 

Yhteiset palvelut - Yhteinen hyöty –teoksessa suositellaan EFQM-kriteereitä toiminnan 

arviointiperusteiksi.349 Esimerkiksi Keski-Uudenmaan verotoimistossa selvitetään 

vuosittain EFQM-kriteereihin perustuvan itsearvioinnin avulla, missä vaiheessa 

kehittämishankkeet ovat ja tarkennetaan painopisteitä ja resursseja. Samoin Päijät-

Hämeen koulutuskonsernissa kehittäminen nojaa laatupalkintokriteeristöön.350 

Poliisitoiminnassa LP on nähty keskeisenä tapana tukea laatuajattelun ja 

laatujohtamisen käyttöönottoa. Lisäksi sen avulla on annettu tärkeää roolimallia 

muille.351 Wuolijoki pitää laatupalkintokriteeristöä erittäin sopivana julkisen toiminnan 

kehittämiseen. Hänen mielestään EFQM-kriteerien käyttö Suomen laatupalkinnossa 

antaa loistavia mahdollisuuksia kansainväliseen vertailuun julkisella sektorilla.352 

 

Laatupalkintokriteerien hyödyntämisen käyttötarkoituksina julkishallinnossa on myös 

mainittu erityisesti kehittämiseen kannustaminen, laatujärjestelmän laatiminen, 
                                                
345 Silén 2001, s. 22 
346 Suomen kuntaliitto & VM 1998, Laatutyökalut, s. 8 
347 Andersson, Hiltunen & Villanen 2004, s. 79–80 
348 Hökkä 2004,  tiivistelmä ja s. 6 
349 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999 
350 Vainio 2000, s. 9 ja 12 
351 Luoma 2001, s. 250 ja 256 
352 Wuolijoki 1999, s. 8 
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kehittämisohjelmien ja hankkeiden valmistelu, kehittämistoiminnan johtaminen ja 

laatuajatteluun pohjautuvien johtamisperiaatteiden huomioiminen. Kriteerit nostavat 

usein esille myös enemmän kehittämiskohteita, kuin pystytään edes toteuttamaan.353 

Erittäin hyvä puoli kriteeristöissä on, että järjestelmällisesti rakennettuna ne kiinnittävät 

huomion automaattisesti tärkeimpään eli asiakkaaseen.354 Laatupalkinnosta sanotaan 

olevan eniten hyötyä käytettynä omavastuisesti toiminnan kehittämisessä ja vertaamalla 

toimintaa muihin organisaatioihin kriteerien eri osa-alueilla.355  

 

4.4.2.  Laatupalkinnon saaneiden näkökulma hyötymiseen 

 

Laatupalkinnon saaneiden hyötymistä on käsitelty muutamissa tutkimuksissa. 

Ensinnäkin Nakhamin ja Nevesin mukaan laatupalkintojen myöntäminen on lisännyt 

kiinnostusta laatuasioita kohtaan sekä edistänyt laadun merkityksen, ulottuvuuksien ja 

vaatimusten ymmärtämistä356. Palkinnon saanut Nokia Mobile Phones oli ensimmäinen 

suomalainen Euroopan laatupalkinnon voittanut yritys. Organisaation johtaja Anssi 

Vanjoki totesi Laatuviestin artikkelissa laatupalkinnon olevan tärkeä tunnustus 

yrityksen laatutyöstä ja nostavan organisaation itsetuntoa oikealla tavalla. Lisäksi hän 

mainitsi palkinnon olevan hyvä apu markkinoinnissa erityisesti jakelukumppanien 

suuntaan. Vanjoki uskoo palkinnon olevan tärkeä, yrityksiä eteenpäin vievä voima.357 

 

Tiina Terosen haastattelussa Ruotsin LP:n vuonna 2003 voittaneen yrityksen edustaja 

Peter Seger mainitsee laatupalkintovoiton hyötyinä olleen erityisesti työntekijöiden 

motivointi ja positiivinen ylpeys, oikeaan suuntaan ohjaaminen, toiminnan 

systematisointi ja ulkoisesta arvioinnista oppiminen.358 Reijo Nisulan haastattelussa 

vuonna 2000 selvisi, että neljässätoista SLP:n voittaneessa yrityksessä yleisin syy hakea 

LP:a oli edullinen palauteraportti. Laatupalkinnosta saatuina muina hyötyinä mainittiin 

markkina-arvon nousu ja positiivinen julkisuus, kannustus henkilökunnalle sekä 

keskeisten parannuskohteiden löytäminen. Tutkimuksessa yksikään yritys ei 

suoranaisesti maininnut kuitenkaan voiton, myynnin tai kilpailukyvyn kasvua.359 Myös 

                                                
353 VM 1998, s. 12 ja 32 
354 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 4 
355 Laatukeskus, KTM, Suomen kuntaliitto & VM 1999, s. 20 
356 Nakham & Neves 1995, s. 47 
357 Laatuviesti 5/00, s. 19 
358 Teronen 2005, s. 23 
359 Nisula 2000, s. 43–51 
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Tervosen tutkimuksessa ilmeni, että kilpailua pidetään edullisena tapana mitata 

laatutasoa. Lisäksi mallin kriteereitä pidetään merkityksellisinä kehitysideoiden 

löytämisessä etenkin, jos kriteerit linkitetään tehokkaasti toimintasuunnitelmaan.360 

 

Virtasen, Mäkisen ja Väänäsen tutkimuksessa haastateltiin 20:ntä SLP:n voittanutta. 

Tutkimuksen esitutkimuksessa selvisi, että laatupalkinnon voittamisen tärkein merkitys 

oli ulkopuolisen arvioinnin saaminen. Palauteraportista oli saatu myös tunnustusta ja 

arvostusta ja voittamisella julkisuutta, uusia kontakteja, benchmarking-mahdollisuuksia 

ja taloudellista hyötyä. Voittajaorganisaatioiden asiakkaiden suhtautuminen palkintoon 

oli hyvin positiivista ja henkilöstön me-hengen koettiin parantuneen. Tutkimuksessa oli 

myös suoritettu kysely laatupalkintoa soveltaneille yrityksille, julkishallinnon 

organisaatioille ja kansalaisjärjestöille. Kyselyssä selvisi, että LP nähdään hyvänä 

tapana systemaattiseen laadun kehittämiseen. Julkisten organisaatioiden edustajat 

kokivat kuitenkin laadun kehittämisen tärkeämmäksi kuin kilpailuun osallistumisen. 

Koko tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä on, että kiinnostusta laatupalkintotoimintaan 

on kaikilla sektoreilla ja mallin käyttö koetaan hyödylliseksi. Kilpailukyvyn 

parantumisen arviointi on vaikeaa muiden muuttujien takia, mutta tutkijat toteavat, ettei 

laatupalkintotoiminta ainakaan heikennä kilpailukykyä.361  

 

4.4.3.  Kansainvälisiä käyttäjäkokemuksia ja tutkimustuloksia 

 

Pohjois-Espanjassa julkisen sektorin ylläpitämä Basque Health Service on käyttänyt 

viimeiset kymmenen vuotta EFQM-mallia kehikkona kaikelle kehittämistyölleen. 

Mallin soveltaminen alkoi itsearvioinneilla vuonna 1995 ja vuodesta 2000 

edistyneimmissä yksiköissä on suoritettu myös ulkoisia arviointeja. Samalla mallin 

tukena on hyödynnetty ISO 9001 -standardeja, jotka ovat auttaneet erityisesti 

prosessien johtamisen kehittämistä. Vuosien saatossa organisaation EFQM-tulokset 

ovat parantuneet. Kuitenkin organisaatio kokee EFQM-mallin uudistusten rajoittaneen 

eri vuosien vertailua. Artikkelissa todetaan, että aikaisempien kokemusten mukaan 

EFQM-malli on auttanut terveydenhoidon sektorilla organisaatioita toimimaan ja 

suoriutumaan paremmin. Myös tässä organisaatiossa EFQM-mallin käyttö ja muu 

laatutyö on ollut tärkeä tekijä menestymisessä ja kehittämisaloitteiden luomisessa. 

                                                
360 Tervonen 2001, s. 92, 159 ja 162 
361 Virtanen, Mäkinen & Väänänen 2002, s. 9–11, 23, 28, 89 ja 93 
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EFQM-mallilla on havaittu olevan yhteyttä myös joidenkin tulosten positiiviseen 

kehittymiseen. Basque Health Servicen kokemuksen perusteella mallin rajoituksena 

saattaa välillä olla sen yleisyys. Siksi tarvitaan ohjeita mallin käytännön 

soveltamiseen.362 Tähän mallin yleisyyskysymykseen Hardjono ja Marrewijk esittävät 

hieman erilaisen näkemyksen. Heidän mukaansa mallin yleisyys on yksi keskeinen syy 

mallin suosioon363. 

 

Hollannissa Utrechtin yliopiston lääketieteellisen keskuksen kolmessa yksikössä on 

käytetty Euroopan laatupalkintomallia TQM-periaatteiden saattamiseksi jokapäiväiseen 

käytäntöön. Paikallisten tutkijoiden mielestä mallin avulla voidaan arvioida edistymistä 

TQM-periaatteiden soveltamisessa. Malli tarjoaa myös hyödyllisen kehikon laadun 

edistämiselle, koska siinä tulee selkeästi esille jatkuvan parantamisen ympyrä. 

Tulevaisuuden kehittämistavoitteiden lisäksi mallin ja itsearvioinnin avulla voidaan 

priorisoida meneillään olevia hankkeita. Tutkijoiden mukaan EFQM-malli laajentaa 

helpolla tavalla laatujohtamisen näkökantaa ja antaa objektiivisen välineen oman 

toiminnan ja tulosten tarkasteluun.364   

 

Englannin Royal Mail on myös käyttänyt EFQM-mallia laatutyössään. Tässä 

organisaatiossa mallilla on pyritty erinomaisuuden saavuttamiseen. Yksi tavoitteista on 

ollut yksikkökohtainen erinomaisuus, johon on pyritty EFQM-malliin pohjautuvalla 

itsearvioinnilla. Yksiköt ovat Maiseyn ja Pupiuksen mukaan havainneet monia hyötyjä 

itsearvioinnin suorittamisesta. Hyötyinä mainittiin esimerkiksi roolien parempi 

ymmärtäminen, yksiköiden itseluottamuksen vahvistuminen, henkilöstön yhteishengen 

paraneminen ja toiminnan syvempi ymmärtäminen.365 

 

Hans Dieter Seghezzi on tutkinut erinomaisuuden saavuttamista ja uskoo Euroopan 

laatupalkinnon olevan yksi tärkeä polku siihen. EFQM ei hänen mukaansa ole enää 

nykyään sidottu vain laatuasioihin, vaan se tarjoaa tärkeän työkalun laajoille, kaikki 

johtamisalueet sisältäville systeemeille. Vuosien 1996 ja 1999 välillä mallia uudistettiin 

Seghezzin mukaan hyvin laajasti, jonka jälkeen malli ei ole keskittynyt enää pelkästään 

TQM-periaatteisiin. Sen sijaan malli sallii käyttäjien määritellä omat toimintatapansa 
                                                
362 Sánchez, Letona, González, García, Darpón & Garay 2006, s. 58, 60 ja 62–64 
363 Hardjono & Marrewijk 2001, s. 231 
364 Geraedts, Montenarie R. & van Rijk 2001, s. 217–219 
365 Maisey & Pupius 1997, s. 68 ja 70 
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kriteerien perusteella. Mallin avulla voidaan Seghezzin mukaan luoda räätälöity, mallin 

etuja, kuten benchmarkingia, korostava johtamisjärjestelmä. Seghezzi toteaa kuitenkin, 

että organisaatiot eivät valitettavasti ymmärrä tätä mahdollisuutta, vaan rajoittavat usein 

laatutoimintansa mallin julkaistun version soveltamiseen.366  

 

Espanjalaiset tutkijat Ruiz-Carrillo ja Fernández-Ortiz ovat tutkineet EFQM-mallin 

teoreettista perustaa. Heidän mielestään mallin näkymättömänä taustateoriana valitsee 

resurssiperusteinen näkökulma. Taustateoriansa takia mallia voidaan käyttää 

tehokkaasti resurssien ja kapasiteettien mittaamisessa. Tutkijat uskovat tutkimuksensa 

todistavan EFQM-mallin käyttökelpoisuuden tehokkaana työkaluna organisaatioiden 

kilpailuedun analysoimisessa. Heidän mielestään laajan kriteeristön avulla löydetään 

keskeisimmät resurssit ja kapasiteetit ja voidaan tarkastella organisaation toimintoja 

yksityiskohtaisesti kilpailuedun luomiseksi ja tunnistamiseksi. Malli tarjoaa tutkijoiden 

mukaan sekä sisäisen näkökulman, eli tiedon omista resursseista ja kyvyistä, että 

ulkoisen näkökulman, joka tuo tietoa organisaation toimintaympäristöstä ja auttaa 

sopeutumaan markkinoiden muutoksiin.367   

  

Steve Russell on vertaillut tutkimuksessaan ISO 9001 -sarjaa ja EFQM-mallia sekä 

pohtinut niiden yhteensopivuutta. Russellin mielestä laatustandardit ovat hyödyllinen ja 

kenties pakollinen askel kohti erinomaisuutta. Russell väittää, että laatutoiminnan 

alkuvaiheessa EFQM-malli osoittaa vain laatutoiminnan puutteita. Tämän takia onkin 

hyvä jalkauttaa organisaatioon ensin laatujärjestelmä ja alustava laatutoiminta ja vasta 

tämän jälkeen siirtyä laatupalkintomallin soveltamiseen. Kuitenkin tavoiteltaessa 

erinomaisuutta laatujärjestelmä ei Russellin mukaan ole riittävä laatutyökalu. EFQM-

mallin avulla saadaan laatujärjestelmää kokonaisvaltaisempi kehys laatutoiminnan 

tarkasteluun ja erinomaisuuden saavuttamiseen.368 

 

Mark Brown on myös eritellyt laatupalkintojen arviointiperusteiden hyötyjä, mutta vain 

hyvin yleisellä tasolla. Mallin hyötyjä ovat hänen mielestään tyytyväisemmät asiakkaat 

ja työntekijät, lisääntynyt myynti, voitto ja markkinaosuus ja hengissä pysyminen 

                                                
366 Seghezzi 2001, s. 861 ja 865–866 
367 Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz 2005, s. 31 ja 50–51 
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pitkällä tähtäyksellä.369 Hardjonon ja Marrewijkin mukaan johtamisen välineenä 

laatupalkintomalli yhdistää mission, vision, strategian, kriittiset menestystekijät ja 

erilaiset muut johtamisen työkalut, kuten BSC selkeäksi kokonaisuudeksi370. Löfflerin 

ja Vintarin mukaan EFQM ja CAF huomioivat kansalaista paremmin kuin ISO tai BSC. 

Siksi laatupalkinnot auttavat toiminnan osallistuvassa kehittämisessä.371  

 

Vokurkan, Stadingin ja Brazealin tutkimuksen mukaan LP-malli toimii hyvänä pohjana 

arvioitaessa laatujohtamista ja rohkaistaessa siihen globaaleilla markkinoilla. 

Tutkijoiden mukaan mallin ei saa kuitenkaan odottaa toimivan ihmelääkkeenä kaikkiin 

organisaation ongelmiin.372 Mel Farrar on analysoinut EFQM-mallia ja näkee mallin 

erittäin myönteisessä valossa. Hänen mielestään malli on laaja, edistyksellinen ja 

kaikkien sidosryhmien näkökulmat huomioiva. Hänen mukaansa mallilla on tärkeä 

rooli kilpailukyvyn parantamisessa ja sidosryhmien tarpeiden huomioimisessa. Lisäksi 

Farrar uskoo mallin luovan yhteisen kielen benchmarkingille ja rooliesimerkeille.373 

Kaiken kaikkiaan laatupalkintomallien hyödyt ovat siis selvästi nähtävissä.  

 

4.5.  Laatupalkintomalleihin kohdistettu kritiikki 
 

Vaikka laatupalkintomalleilla on runsaasti hyötyjä, on niiden soveltamisessa havaittu 

myös joitain ongelmia ja puutteita. Silvennoisen ja Michelsenin kokemuksen mukaan 

EFQM-malli koetaan usein liian abstraktiksi ja sopimattomaksi organisaation 

toimintaan. Lisäksi terminologia koetaan vaikeaksi, kuten kaikessa muussakin 

laatutyössä. Tämän takia mallin eteenpäin vieminen jää usein laatuorganisaation 

varaan, jolloin mallin hyöty ei ole paras mahdollinen. Kilpailuhakemusten 

kirjoittaminen koetaan myös usein vaikeaksi ja työlääksi, mihin osittaisena syynä 

saattaa olla ajan ja ymmärryksen puute. Myös erillisten osakuvausten yhteen liittäminen 

on vaikeaa erilaisten kirjoitustyylien takia. Organisaation johdon vaihtuessa 

laatutoiminta usein keskeytyy tai heikentyy. Silvennoisen ja Michelsenin mukaan tässä 

                                                
369 Brown 1997, s. 7 
370 Hardjono & Marrewijk 2001, s. 231 
371 Löffler & Vintar 2004, s. 102 
372 Vokurka, Stading & Brazeal 2000, s. 22 
373 Farrar 2004, s. 25 
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tapauksessa ISO-sarja on laatupalkintomalleja kestävämpi, sillä siinä ulkopuolinen 

arvioi toimintaa säännöllisesti.374   

 

Tervosen tutkimuksessa, jossa haastateltiin 24:n suomalaisen yrityksen laadun 

kehittämisestä vastaavia henkilöitä, jotkut haastatellut väittivät itsearvioinnin 

pisteytyksen korostavan liikaa tiettyjä asioita, kuten asiakasta. Lisäksi osa vastaajista 

kritisoi pisteiden vertaamista muihin. Myös LP-kriteerien tulossidonnaisuuden 

korostuneisuus koettiin osittain kielteisenä. Tutkimuksessa tuli myös esille mallin 

vaikeaselkoisuus ja vieras termistö. Tervonen päättelee tutkimuksessaan, ettei LP:n 

soveltaminen yksinään takaa erinomaista laatua, vaan kehittämisen on oltava jatkuvaa 

ja monimuotoista.375 Myös Luoman tutkimuksessa poliisien laatupalkinnosta selvisi 

yksiköiden vierastavan itsearvioinnin pisteytystä, pitävän mallia vaikeaselkoisena ja 

käsitteistöä vieraana. Lisäksi keskinäistä vertailua ei koettu tarpeelliseksi, minkä takia 

yhtenäiseen malliin pyrkiminen ei näyttänyt tärkeältä.376 Virtasen, Mäkisen ja Väänäsen 

tutkimuksessa laatupalkinnon kielteisinä vaikutuksina mainittiin lisääntyneet 

esiintymiset ja rahanmeno, lisätyöt ja laatupaineet. Muutamien haastateltujen mielestä 

voittamisesta ei ollut juuri lainkaan hyötyä heidän organisaatiolleen.377  

 

Lumijärven ja Jylhäsaaren mukaan laatupalkintomalleissa ongelmia aiheuttaa yleensä 

kriteerien yleistettävyys, sillä kaikilla aloilla laadun osatekijät eivät ole samassa 

tärkeysjärjestyksessä378. Silénin mielestä kriteeristöjen ongelmana on, että ne sopivat 

parhaiten ennestään samansuuntaisten kriteeristöjen mukaan toimivien organisaatioiden 

arviointiin. Lisäksi ne eivät huomioi erilaisia arvoja ja tiedostamattomia perusoletuksia. 

Silén korostaa hyvin vahvasti, etteivät kriteerit saa muodostua toiminnan itse 

tarkoituksiksi.379 Löfflerin ja Vintarin mukaan laatutyökalujen, kuten EFQM-mallin, 

puute on, että ne ottavat asiakkaan huomioon vain tuotantoketjun loppupäässä. 

Varsinkin julkisella puolella tärkeää on huomioida kansalaisten vaikutus laadun 

parantajina.380 

 

                                                
374 Silvennoinen & Michelsen 2005, s. 8, 20 ja 55 
375 Tervonen 2001, s. 92–94 ja 159 
376 Luoma 2001, s. 258–259 ja 266  
377 Virtanen, Mäkinen & Väänänen 2002, s. 23 
378 Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, s. 102 
379 Silén 2001, s. 23–24  
380 Löffler & Vintar 2004, s. 10 
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Larsen ja Häversjö ovat analysoineet EFQM-mallia Tanskan julkishallinnon käytössä. 

He kritisoivat mallin hyödyntämistä tiukan normatiivisella tavalla. Heidän mielestään 

monet julkiset yksiköt tekevät ahkerasti laatutyötä, jota tulisi huomioida ja palkita. LP-

malli ei heidän mielestään sovellu tällaisten organisaatioiden arviointiin, vaan sillä on 

enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä vaikutuksia. Malli saattaa Larsenin ja Häversjön 

mukaan pelottaa organisaatioita, joilla on itse kehitelty suhde laadunhallintaan. Tämän 

takia malli aiheuttaa välillä laatutyön pysähtymistä.381 

 

Hökän tutkimuksessa Lapin TE-keskuksessa EFQM-mallin keskeisimmäksi 

ongelmaksi nähtiin johdon riittämätön sitoutuminen. EFQM-toimintaa esitettiinkin 

kehitettäväksi niin, että sen resursointi tarkistettaisiin ja siihen osallistuisi laajempi 

joukko henkilöstöä.382 Lecklinin mukaan laatupalkinnon hakemista pidetään raskaana, 

syystäkin. Hänkään ei tyydy vain osoittelemaan mallin vikoja, vaan esittää 

kehittämisehdotuksia. Hänen mielestään mallissa tulisi korostaa menetelmien 

toimivuutta, muutosvalmiutta ja tuloksia. Lisäksi olisi huomioitava strategiset 

näkökohdat ja tulevaisuuden vaarat. Kilpailua ja palkintohakemusta tulisi selkeyttää ja 

yksinkertaistaa, jotta kaikenlaiset organisaatiot voisivat osallistua siihen. Lecklin 

ehdottaa lisäksi, että sarjassa tulisi julistaa useampi kuin yksi voittaja.383 Lillrank 

erittelee LP-mallin kahteen osaan, varsinaiseen LP-malliin, joka kuvaa keskeiset alueet, 

ja kokeelliseen metodiin perustuvaan arviointimekanismiin. Laatupalkintomallia hän 

arvostelee ongelmalliseksi ja kyseenalaiseksi, mutta arviointimekanismia hän pitää 

yleispäteviä arvoja edustavana. Kuitenkin hän näkee LP-mallin parhaana tähänastisena 

yleisenä organisaation kehittämismallina. Lillrank uskoo mallin ajatusten vaikuttavan 

myönteisesti organisaatioon kuin organisaatioon, mutta kyseenalaistaa mallin 

kokonaisvaltaisen toteuttamisen joissain tilanteissa.384 

 

 

 

 

 

 
                                                
381 Larsen & Häversjö 1998, s. 153 ja 155 
382 Hökkä 2004,  tiivistelmä ja s. 6 
383 Lecklin 1997, s. 343 ja 345–346 
384 Lillrank 1999, s. 144, 146 ja 149–150 
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4.6.  Yhteinen arviointimalli CAF 

 
Euroopassa tehdään jatkuvaa laadun edistämistyötä ja laatumenetelmien kehittämistä. 

Julkishallinnon erityispiirteiden huomioimiseksi ja yhtenäisen mallin rakentamiseksi 

onkin kehitetty julkisen sektorin oma arviointimalli, CAF (Common Assessment 

Framework), joka julkaistiin toukokuussa 2000. Mallin kehittämiseen osallistuivat 

EU:n jäsenmaiden edustajat, EFQM, Speyerin hallintokorkeakoulu ja EIPA (European 

Institute of Public Administration). CAF sopii toiminnan yleisen tason arviointiin ja 

erityisesti laatutyötä aloitteleville organisaatioille.385 EFQM-organisaatio suhtautui 

aluksi CAF-malliin kielteisesti, mutta ymmärsi pian mallin merkityksen ja hyödyt myös 

EFQM-mallille. Nykyään erityisesti EU:n uudet jäsenmaat käyttävät CAF-mallia.  

 

CAF-mallin avulla voidaan oppia omasta toiminnasta ja saada yleiskuva 

suorituskyvystä ja toiminnan laadusta. CAF on helppokäyttöisempi kuin EFQM ja se 

yhdistää erilaisia käytössä olevia laadunhallintamenetelmiä ja helpottaa 

vertailukehittämistä. Malli tarkastelee organisaation laadunhallintaa ja arvioi, miten 

toimintaperiaatteet muotoillaan ja päätöksentekoa tuetaan. Se ei siis arvioi poliittisen 

päätöksenteon laatua.386 EFQM ja CAF käsittelevät samaa teemaa samalla 

ajattelutavalla387. CAF-malli pohjautuu EFQM-mallin rakenteeseen ja siinäkin 

arviointialueet on jaettu toimintaan ja tuloksiin. CAF halutaankin pitää 

mahdollisimman samanlaisena EFQM-mallin kanssa, jotta vertailumahdollisuus 

yksityiseen sektoriin säilyisi.388 CAF-mallin etu onkin yhteensopivuus monien muiden 

mallien kanssa, minkä takia se helpottaa yksityiskohtaisempien mallien (EFQM ja 

Speyer) käyttöönottoa.389 Katju Holkeri toteaa, ettei CAF-malli ole muiden 

laatutyökalujen kilpailija, vaan sen avulla laatuajatteluun voidaan tutustua helposti. 

Holkerin mukaan CAF tulee tutuksi likimain päivässä.390 Holkeri totesi lisäksi TE-

keskusten CAF-koulutuspäivässä, ettei valtiovarainministeriön tiedon mukaan CAF-

malliin siirtyminen ole tuottanut ongelmia.  

 

                                                
385 VM 2002, s. 15 ja 23 
386 VM 2003d, s. 6; Heino, Levä & Tuominen 2004, s. 5 ja 15 
387 Vainio 2002, s. 25 
388 VM 2002, s. 23; Löffler & Vintar 2004, s. 9 
389 Heino, Levä & Tuominen 2004, s. 5; VM 2003d, s. 6 
390 Holkeri 2000, s. 17 
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Teoksessa Euroopan laatupalkintomalli julkisella sektorilla on vertailtu CAF- ja 

EFQM-mallia keskenään. Kirjassa todetaan, ettei mallien paremmuusvertailu ole 

järkevää niiden erilaisen käyttötarkoituksen takia. Molemmissa malleissa on yhdeksän 

lähes samanlaista arviointialuetta. CAF-malli ottaa kuitenkin tarkemmin kantaa 

arviointialueiden sisältöön julkisen toiminnan kannalta. CAF ei ole yhtä tarkka kuin 

EFQM-malli johtamisjärjestelmän kehittämistä, johtajien roolia, strategian ja prosessien 

välistä yhteyttä, henkilöstön palkitsemista ja organisaation vuoropuhelutapaa 

koskevissa kohdissa. Sen sijaan se korostaa EFQM-mallia enemmän suorituskyvyn 

vertaamisen menetelmiä ja oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutumista 

rekrytoinnissa ja urakehityksessä. 391  

 

Suurimmat erot laatupalkintomalleissa ovat arviointialueella viisi (prosessit), sillä CAF 

painottaa EFQM-mallia enemmän projektien ja muutosten hallintaa. Asiakastuloksissa 

CAF vie tulosten tulkintaa EFQM-mallia pidemmälle. Mallien pisteytys eroaa 

toisistaan yksityiskohtaisuuden osalta, joten pisteiden vertaileminen ei ole järkevää. 

Julkishallinnon toimintaan sovellettuna CAF-mallin etu on tulkinnat julkishallinnon 

kannalta, mutta EFQM-mallin etu on vähäisemmät vaatimukset. Molempien mallien 

käytöstä on hyötyä ja niitä voidaan käyttää rinnakkain tai CAF-mallilla aloittaen. 

EFQM-mallin pisteytys tukee kuitenkin paremmin toiminnan järjestelmällisyyden 

kehittämistä.392 CAF-mallista valmistuu uusi päivitetty versio kesäkuussa 2006, jossa 

on paranneltu ohjeistusta, poistettu arviointialueiden päällekkäisyyksiä, selkeytetty 

kieltä ja pisteytyslogiikkaa393.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
391 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 21–23 
392 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 21–23 
393 Nurmi 2005, s. 2 
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5.  CASE: TE-KESKUSVERKOSTO 
 

 

Tässä luvussa tutustutaan EFQM-mallin soveltamiseen case-organisaation, TE-

keskusverkoston, kautta. Luvussa esitellään ensin TE-keskusverkoston toimintaa, 

tehtäviä ja organisaatiorakennetta. Tämän jälkeen tarkastellaan lyhyesti TE-

keskusverkostoa keskeisesti ohjaavan kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 

laatutyötä ja siirrytään sitten TE-keskusten laatu- ja kehittämistyön käsittelemiseen. 

Näiden asioiden tarkastelussa hyödynnetään kehittämisjohtaja Risto Rautkoskelle 

tehdyn teemahaastattelun (12.4.2006) keskeisiä havaintoja. Laatutyön yleisen 

kuvaamisen jälkeen keskitytään TE-keskuksissa vuonna 2004 suoritetun ulkoisen 

EFQM-arvioinnin ja siitä ulkoisille arvioitsijoille tehdyn kyselyn tarkasteluun.   

 

5.1.  TE-keskusverkosto 

 
Työvoima- ja elinkeinokeskukset perustettiin osana Aluehallinto 2000 -uudistusta 

vuonna 1997. Uudistuksessa kolmen eri ministeriön 77 erillistä yksikköä yhdistettiin 

viideksitoista TE-keskukseksi. Aikaisempia erillisiä yksiköitä olivat KTM:n 

yrityspalvelun piiritoimistot, teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) alueyksiköt, 

Suomen ulkomaankaupan alueyksiköt, valtiontakuukeskuksen yksiköt (siirtyivät 

myöhemmin Finnveran yhteyteen), työvoimapiirit työvoimatoimistoineen ja 

maaseutuelinkeinopiirit. Vuonna 1998 TE-keskusten alaisuuteen siirtyivät myös 

keksintöasiamiehet hoitamaan keksintö- ja innovaatioalan palveluita. TE-keskusten 

perustamisen tavoitteena oli elinkeino- ja työvoimapolitiikan yhdensuuntaistaminen, 

toimialojen välisen yhteistyön ja yritystoiminnan edistäminen, työllisyyden hoidon 

helpottaminen, asiakaspalvelun kehittäminen joustavammaksi ja tehokkaammaksi 

(yhden luukun palvelu), alueellinen kehittäminen, EU-asioiden koordinoinnin 

parantaminen, palveluiden kattavuuden lisääminen ja kustannusten leikkaaminen. 

Uudistuksen tarkoitus oli myös toiminnan kokonaisvaltainen laadullinen 

parantaminen.394  

 

                                                
394 Sisäasiainministeriö 2000, s. 2–4; Marttinen, Varelius & Honkanen 2001, s. 1; KTM 2000,  s. 16; 
Stenvall & Harisalo 2000, s. 54 
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5.1.1.  TE-keskusten tehtävät 

 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksilla on hyvin laaja ja monimuotoinen toimenkuva, mutta 

niiden palvelut voidaan jakaa pääasiallisesti kolmeen luokkaan. Näitä ovat rahoitus-, 

koulutus- ja kehittämis- tai neuvontapalvelut. Näistä neuvontapalvelut jaetaan lisäksi 

neljään pääluokkaan: kansainvälistymis-, perustamis- ja muuhun yritys- ja 

euroneuvontaan. Näiden palveluiden lisäksi TE-keskukset edistävät maatilataloutta, 

kalataloutta ja maaseutuelinkeinoa ja valvovat erilaisten normien noudattamista. Kuten 

organisaation nimikin jo kertoo, työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat keskeisiä 

vaikuttajia myös työllisyyskysymyksissä. TE-keskusverkosto huolehtii 

työmarkkinoiden toimivuudesta, työllisyyden ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 

toteutumisesta ja hoitaa muita tarvittavia työvoima-asioita.395  

 

TE-keskusverkoston toiminnassa on keskeistä edistää pienten ja keskisuurten yritysten 

toimintaa. Ensinnäkin keskukset ovat keskeisiä EU-rahoituksen asiantuntijoita ja 

myöntäjiä. Lisäksi ne tarjoavat pk-yrityksille esimerkiksi osaamisen 

kehittämispalveluja, kuten koulutusta, alueellisia kehittämishankkeita ja asiantuntija-, 

neuvonta- ja informaatiopalveluita. Tämän lisäksi tarjolla on 

kansainvälistymispalveluita, kuten suunnitelmien ja markkinaselvitysten laadintaa, 

vientiasioiden koulutusta, kehittämisprojekteja, tietotuotteita ja -palveluita, maksutonta 

neuvontaa ja markkinointi- ja rahoituspalveluita. TE-keskuksilla on myös 

yrityspalvelupisteitä, jossa yritysneuvojat yhdessä keksintöasiamiesten kanssa vastaavat 

yrittäjien ja pk-yritysten neuvonta-, patentti- ja rekisterihallituksen palveluista. 

Yritysten työvoimaneuvonta ja rekrytointipalvelut hoidetaan pääasiassa 

työvoimatoimistojen kautta. Nekin toimivat TE-keskusten yhteydessä. Maaseudun 

kehittämisessä keskeistä on yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen, 

paikallisyhteisöjen kehittäminen sekä maa- ja metsätalouden kehittäminen.396  

 

Kaikkien näiden palveluiden perusteella TE-keskuksille on määritelty neljä roolia, jotka 

ovat  

• rahoituksen jakaja: yrityksiin, maaseudun kehittämiseen ja koulutukseen 

• palvelujen tuottaja: konsultointi, analyysi, yritysideoiden arviointi ja   

                                                
395 Stenvall & Harisalo 2000, s. 49;  KTM 2000, s. 10; Saapunki, Leskinen & Aarnio 2004, s. 34–35   
396 Saapunki, Leskinen & Aarnio 2004, s. 31 ja 33–35 
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    kehittäminen, neuvonta- ja informaatiopalvelut, yhteiskunnalliset palvelut,    

    kuten työllisyyskysymysten hoitaminen 

• kehittäjä: alueellisten hankkeiden edistäminen ja suunnittelu  

• hallinnoija: ohjaus, valvonta ja valitusasteena toimiminen.397  

 

Kuitenkin Luoman ja Myllylän tutkimuksessa kävi ilmi, että TE-keskuksen roolina 

nähdään olevan niin sanottu yleislääkärin rooli. Tässä roolissa tärkeää on monitahoinen 

verkottuminen. TE-keskus ei olekaan varsinaisesti palvelujen tuottaja, vaan 

enemmänkin palvelujen välittäjä.398 TE-keskusten lyhyehkön elinajan aikana keskusten 

visioissa on painottunut asiakaslähtöisyys, työllisyyden kehittäminen, maaseudun ja 

maatalouden elinvoimaisuus ja alueiden vetovoimaisuus. Lisäksi keskusten toiminnassa 

korostuu vahvasti kehittäminen passiivisuuden sijaan.399 Saapungin, Leskisen ja 

Aarnion mukaan asiakkaiden palvelukokemuksista voidaan päätellä TE-keskusten 

toteuttavan yksittäiset kehittämishankkeet asiakaslähtöisesti, palveluhenkisesti ja 

asiantuntemuksella.400 Risto Rautkoski totesi myös haastattelussa, että TE-keskusten 

asiakastyytyväisyys on ollut hyvä401.  

 

5.1.2.  Organisaatio 

 

Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa ohjaa kolme eri ministeriötä. Varsinainen 

yleisohjaava ministeriö on KTM, mutta työvoima-asioissa ohjauksesta vastaa 

työministeriö ja maaseutuasioissa maa- ja metsätalousministeriö. TE-keskusten 

toiminnan yleiset linjaukset tehdään vuosittain ministeriöiden kanssa tehtävällä 

tulossopimuksella. Sopimukset tehdään keskuskohtaisesti, koska keskusten toiminta 

eroaa jonkin verran toisistaan.402 TE-keskukset ovat aluehallinnosta itsenäisesti 

vastaavia tilivirastoja, mutta myös tulosvastuullisia yksiköitä, joilla on omat 

tulosalueensa ja tulostavoitteensa. Tulosvastuullisuus ohjaa erityisesti strategista 

suunnittelua ja päätöksentekoa. Suurin osa keskusten tehtävistä kuuluukin 

tulosjohtamisen alaan.403 Vuosittain tulossopimuksissa painotetaan tiettyjä toiminnan 

                                                
397 Stenvall & Harisalo 2000, s. 50–51 
398 Luoma & Myllylä 2003, s. 22 
399 Stenvall & Harisalo 2000, s. 72 
400 Saapunki, Leskinen & Aarnio 2004, s. 21 
401 Rautkoski 2006 
402 Stenvall & Harisalo 2000, s. 92 ja 105 
403 Marttinen, Varelius & Honkanen 2001,  s. 5 
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osa-alueita, kuten vuoden 2004 tulossopimuksessa työllisyyden parantamista, yritysten 

kasvua sekä niiden toimintaedellytysten parantamista. TE-keskusten toiminnassa on 

painottunut suunnittelu ja toiminnan toteutus pitkäjänteisesti strategisten tavoitteiden 

linjausten mukaisesti ja vahvalla yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa.404  

 

TE-keskuksia on kaikkiaan 15 kappaletta. Alun perin ne kaikki jakaantuivat kolmeen 

osastoon, joita ovat  

              ●   Yritysosasto: pk-yritysten toiminnan edistäminen ja rahoitus-, neuvonta-   

                        ja kehittämistoimenpiteiden järjestäminen   

                  ●   Maaseutuosasto: maatila- ja kalatalouden sekä maaseutuelinkeinojen      

                        edistäminen 

                  ●   Työvoimaosasto: työmarkkinoiden alueellinen toimivuus, työvoima- ja  

                       työelämäasioiden alueellinen edistäminen, maahanmuuttajien ja  

                       turvapaikanhakijoiden sopeutumisen edistäminen.405  

 

Risto Rautkoski kertoi, että vuoden 2006 alusta yritysosastosta irrotettiin neljäs osasto 

omaksi yksikökseen. Uusi osasto on teknologian kehittämisosasto, jota ohjaa osaltaan 

TEKES. Näiden osastojen lisäksi Rautkosken mukaan jokaisella TE-keskuksella on 

talous- ja hallintoyksikkö ja keskuskohtaisesti johdon alaisuudessa erilaisia pienempiä 

toimintoja, kuten johdon esikunta, viestintä- ja yrityspalvelupiste.406 Vuonna 1999 TE-

keskusverkostossa työskenteli noin 1 600 henkilöä407. Vuonna 2004 henkilöstömäärä 

oli jo noin 1 800 henkilöä. TE-keskusten vuosittainen toimintamenobudjetti on 

vaihdellut jonkin verran, mutta esimerkiksi vuonna 2003 se oli noin 69 miljoonaa 

euroa.408 TE-keskuksista ei ollut saatavissa tähän tutkimukseen sopivaa koko verkostoa 

kuvaavaa organisaatiokaaviota, sillä TE-keskusten rakenne vaihtelee. Osastojako on 

kuitenkin yhtenäinen.  

 

 

 

 

                                                
404 KTM 2004, s. 9 
405 Stenvall & Harisalo 2000, s. 50 
406 Rautkoski 2006 
407 Stenvall & Harisalo 2000, s. 49 
408 Saapunki, Leskinen & Aarnio 2004, s. 31 ja 34 
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5.1.3. Kehittämis- ja laatutyö kauppa- ja teollisuusministeriössä  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön on sanottu olevan edistyksellinen ministeriö 

kehittämistyön ja laadun edistämisen näkökulmasta tarkasteltuna. Ministeriö on tehnyt 

esimerkiksi systemaattista ja jatkuvaa mittareiden ja tunnuslukujen kehittämistyötä TE-

keskusten tulosmittareiden kanssa. Se on lisäksi teettänyt ulkoisen arvioinnin kaikissa 

hallinnonalansa virastoissa ja laitoksissa, joiden kanssa sillä on tulossopimus.409 Lisäksi 

Rautkosken mukaan KTM on teettänyt useita arviointitutkimuksia esimerkiksi 

tukijärjestelmän toimivuuteen ja asiakaspalveluun liittyen410.  

  

Kauppa- ja teollisuusministeriö on muihin ministeriöihin verrattuna edelläkävijä myös 

arvioinnissa ja arviointikoulutuksessa. KTM toteuttaa yksi tai kaksi arviointitutkimusta 

vuosittain. Lumijärven ja Kaarlejärven tutkimuksessa selvisi, että arvioinneilla on myös 

selvä yhteys suunnittelutyöhön, kuten ministeriön tulosohjaukseen. Strategiseen 

johtamiseen arvioinnit vaikuttavat erityisesti, koska niiden kautta on mahdollista tehdä 

perusteellisempia ja suurempia kehittämistoimia kuin aikaisemmin.411   

 

Laatupalkintoperusteita on käytetty laadun edistämiseen esimerkiksi KTM:n alaisessa 

Turvatekniikan keskuksessa (TUKES) vuodesta 1997. TUKES:issa itsearviointia 

laatupalkintoperusteilla on toteutettu vuosittain osana tulosjohtamista ja tulos- ja 

kehittämistavoitteiden asettamista. Laatupalkintomallin käytön on todettu edistäneen 

TUKES:in henkilöstön yhdessä tekemistä ja sitoutumista laatutoimintaan. Lisäksi sen 

avulla on tunnistettu kehittämistarpeita ja asetettu vuosittain 1–4 uutta 

kehittämishanketta. Vuonna 2001 TUKES osallistui Suomen laatupalkintokilpailuun ja 

menestyi siinä hyvin saaden kunniamaininnan.412  

 

 

 

 

 

 
                                                
409 VM 2003b, s. 42 ja 78 
410 Rautkoski 2006 
411 Lumijärvi & Kaarlejärvi 2000, s. 20–21 
412 Suomen kuntaliitto, VM & Laatukeskus 2002, s. 31–32 
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5.2.  Laatutoiminta TE-keskusverkostossa  
 

Laadukas toiminta on aina ollut tärkeä tavoite työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Kuten 

Stenvall ja Harisalo (2000) totesivat, keskusten toiminnassa painottuu kehittäminen 

passiivisuuden sijaan. Tämän huomaa siinä, että TE-keskuksissa tehdään jatkuvaa 

toiminnan kehittämistyötä ja edistetään toiminnan kokonaisvaltaista laatua monin 

tavoin.  

 

5.2.1.  Toiminnan kehittäminen 

 

TE-keskusten kaikessa kehittämistoiminnassa painottuu vahvasti asiakaskeskeisyys. 

Asiakastyytyväisyys on keskeinen tulosohjauksen laatutavoite ja asiakaspalveluita 

pyritään kehittämään toimintasisällön laajentamisella ja uusia toimintamalleja etsimällä 

työnjakokysymysten ratkaisemiseksi alueellisten toimijoiden välillä.413 Risto 

Rautkosken mukaan TE-keskuksissa toteutetaan vuosittain julkishallinnossa 

harvinaisen laaja asiakastyytyväisyysmittaus (25 000 vastaajaa)414. Keskuksissa on 

toteutettu myös lukuisia kehittämisprojekteja, kuten johtamisen tietojärjestelmien, 

mittaristojen ja ennakoinnin, keksintötoiminnan ja vientiä ja kansainvälistymistä 

edistävien palveluiden kehittäminen.415 Luoman ja Myllylän mukaan tulevaisuudessa 

TE-keskusten kehittämisalueena on erityisesti verkottuminen ja verkottumista 

edistävien palveluiden kehittäminen.416  

 

TE-keskusten tulosohjauksessa käytetään BSC-mallia. BSC:ssa tarkastelunäkökulmina 

ovat toiminnan vaikuttavuus, asiakkaat, prosessit, resurssit ja henkilöstö. Rautkosken 

mukaan mittaristo on pääosin keskuksille yhteinen ja BSC-ohjauksen onnistumisen 

tukena toimii JOTI- eli johdontietojärjestelmä.417 Tulosohjausmalliin siirryttiin kaikissa 

TE-keskuksissa vuonna 2003. Tulossopimuksissa asetetaan strategisia 

kehittämishankkeita kunkin BSC-näkökulman mukaan EFQM-itsearvioinnin pohjalta. 

Näin on ainakin Pirkanmaan TE-keskuksessa.418 TE-keskukset ovat hyödyntäneet 

                                                
413 Stenvall & Harisalo 2000, s. 57; KTM 2000, s. 9 
414 Rautkoski 2006 
415 Ks. Porttikivi 2000, Marttinen, Varelius & Honkanen 2001, Luoma & Myllylä 2003, KTM 2000 
416 Luoma & Myllylä 2003, s. 22  
417 Rautkoski 2006 
418 Niemi 2004, s. 53 ja 71 
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strategiatyössään lisäksi esimerkiksi skenaariotyöskentelyä, SWOT-analyysejä, 

klusterianalyysejä ja asiantuntijaraatityöskentelyä.419  

 

Rautkoski toteaa, että TE-keskuksia kehitetään verkostomaisesti, joten organisaation 

sisäiset tiedot ovat pääosin vapaasti kaikkien organisaation toimijoiden käytössä. Tämä 

mahdollistaa vertailukehittämisen menetelmän, benchmarkingin, jatkuvan toteuttamisen 

keskusten välillä. Benchmarkingia tehdäänkin jatkuvana kehittämistyönä. Lisäksi TE-

keskusten vahvuuksia ja kehittämisalueita vertaillaan keskenään ja asetetaan keskukset 

paremmuusjärjestykseen muun muassa asiakastyytyväisyyden osalta. Tämän avulla 

keskukset oppivat jatkuvasti toisiltaan.420  

 

5.2.2.  Laadun edistäminen 

 

Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat olleet ohjaavan ministeriönsä mallin mukaan 

aktiivisia laadun kehittämisen edelläkävijöitä julkishallinnossa. Rautkosken mukaan 

heti TE-keskusten perustamisen yhteydessä asetettiin valtakunnallinen laatutyöryhmä 

edistämään keskusten laatutoimintaa. Laatutyöryhmässä on edustajia kaikista kolmesta 

ohjaavasta ministeriöistä sekä useimpina vuosina myös valtiovarainministeriöstä. 

Lisäksi ryhmässä on myös asiantuntijajäseniä ja puheenjohtajana toimii TE-

keskusjohtaja. Laatutyöryhmän perustamisen ohessa aloitettiin laadun 

kehittämisprojekti, jonka osana koulutettiin satoja ihmisiä itsearviointiin ja laadun 

kehittämiseen. Koulutus tapahtui yhteistyössä esimerkiksi työvoimaopiston, 

valtionvarainministeriön ja laatukeskuksen kanssa. 421  

 

TE-keskuksissa laatupalkintomalleihin liittyvä koulutus sekä johdolle että henkilöstölle 

käynnistyi Rautkosken mukaan 1990-luvun lopulla. Itsearviointi laatupalkintomallilla 

käynnistyi keskuksissa vähitellen vuoden 2000 alussa ja laajeni parissa vuodessa 

kattamaan kaikki TE-keskukset.422 Keskukset osallistuivat myös esimerkiksi Suomen 

julkishallinnon palvelu- ja laatuhankkeeseen, jossa edistettiin itsearvioinnin ja 

palvelusitoumusten käyttöä julkisissa organisaatioissa423. Raimo Porttikivi totesi 

                                                
419 Marttinen, Varelius & Honkanen 2001, s. 7 
420 Rautkoski 2006 
421 Rautkoski 2006 
422 Rautkoski 2006 
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vuonna 2000, että TE-keskusten johto on kytketty laadun kehittämistyöhön ja Suomen 

laatupalkintoon perustuva itsearvioinnin koulutus ja arviointimateriaali on johdon 

käytössä. Porttikiven mukaan silloiseen arviointikoulutukseen osallistui yli 300 henkeä 

TE-keskuksista, ja itsearvioinnin edistämiseksi toteutettiin 12 workshop-tilaisuutta.424  

 

Rautkoski totesi, että TE-keskusten laatupalkintokoulutus on käsitellyt kulloinkin 

käytössä olleita Suomen laatupalkintokriteereitä. Euroopan laatupalkintokriteerit 

otettiin itsearvioinnissa käyttöön, kun ne tulivat Suomen laatupalkinnon perusteiksi ja 

arvioitsijoiden koulutus oli toteutettu. Vuonna 2001 periaatetasolla päätettiin, että TE-

keskuksissa toteutettaisiin itsearvioinnin lisäksi ulkoinen EFQM-arviointi vuonna 2004. 

Tulosjohtamis- (TUJO-) sopimuksessa esitettiin selkeät perustavoitteet laatutyölle ja 

laadun kehittämiselle yleisesti425. Lisäksi itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin tuloksia 

käytettiin tulosohjauksen mittareina. Rautkosken mukaan tulosohjauksen 

tavoitemittareihin kytkettiin ensin itsearvioinnin pisteet ja myöhemmin ulkoisen 

arvioinnin ennakoiva tavoitetaso, johon toiminnassa pyrittiin. Ensivaiheen tavoitetaso 

oli noin 300 pistettä/keskus.426 

 

Samaan aikaan ulkoisen EFQM-arvioinnin kanssa tehtiin myös toinen ulkoinen 

arviointi. Sen toteutti Net Effect Oy ja arvioinnin tilasivat TE-keskusta ohjaavat 

ministeriöt. Arvioinnin tarkoitus oli selvittää, miten Aluehallinto 2000 -uudistuksen 

tavoitteet olivat toteutuneet, mitkä ovat tulevaan toimintaan vaikuttavat keskeiset 

muutokset, ja kuinka nämä muutokset voidaan huomioida keskusten toiminnassa. 

Arvioinnissa käytettiin apuna muun muassa viimeisimpiä EFQM-itsearvioinnin 

kuvauksia yksityiskohtaisen tiedon saamiseksi. Arvioinnin tuloksina 

kehittämistoiminnasta oli esimerkiksi se, että BSC on vaikuttanut keskusten ja niiden 

toimintaympäristön kokonaisvaltaisen tarkastelun leviämiseen. Lisäksi BSC on 

yhdenmukaistanut osastojen välisiä käytäntöjä ja auttanut hahmottamaan 

kokonaistavoitteita.427 Rautkosken mukaan kyseinen arviointi painottui enemmän 

strategiaan kuin EFQM-arviointi. Arviointien tulokset siis tukivat toisiaan. Niitä 

käsiteltiin samanaikaisesti TE-keskusten valtakunnallisessa johtoryhmässä.428 

                                                
424 Porttikivi 2000, s. 38 
425 Porttikivi 2000, s. 38 
426 Rautkoski 2006 
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Rautkoski kertoi, ettei TE-keskuksissa ole käytössä laatujärjestelmää, kuten ISO 9000 -

sarja. Verkosto on sen sijaan tietoisesti valinnut laatupalkintomallin laatutoimintansa 

perustaksi, koska se on kehittämissuuntautuneempi kuin laatujärjestelmät. 

Laatupalkintomallien käyttöönoton yhteydessä arvioitiin, ettei laatujärjestelmä aktivoi 

riittävästi kehittämistyöhön. Lisäksi arvioitiin, että julkishallinnossa normiohjausta ja 

toimintaohjeita on muutenkin melko paljon. Laatujärjestelmän sijaan laatumittarit 

kytketään tulosohjaukseen, ja laatuasioita käsitellään TUJO:ssa vuosittain 

laatutyöryhmän suositusten pohjalta.429  

 

Vuonna 1999 TE-keskuksissa otettiin käyttöön asiakaslaadun seurantajärjestelmä ja 

sisäiseen laadun mittaukseen henkilöstöbarometri. Sisäasiainministeriön vuoden 2000 

raportin mukaan asiakaslaadun seuranta, itsearviointi ja laadun kehittäminen olivat 

edenneet TE-keskuksissa laatustrategian mukaan.430 Stenvall ja Harisalo totesivat 

vuonna 2000 TE-keskuksissa käynnistyneen runsaasti palvelujen kehittämistoimintaa, 

mutta kritisoivat laadun kehittämisen huonoa näkyvyyttä ulospäin. Syynä huonoon 

näkyvyyteen tutkijat uskoivat olevan TE-keskusten profiilin selkeytymättömyys ja 

henkilöstön sitoutumattomuus.431 TE-keskusten laatutoiminta on kehittynyt paljon 

tämän jälkeen. Rautkoski toteaa, että esimerkiksi systemaattista ja laajaa, 

valtakunnallista laatututkimusta alettiin TE-keskuksissa tehdä noin viisi vuotta sitten.432 

 

Nykyään jokaisessa TE-keskuksessa toteutetaan Rautkosken mukaan vuosittain 

itsearviointi laatupalkintokriteereillä. Tänä vuonna keskuksissa siirrytään kuitenkin 

EFQM-kriteereistä CAF-mallin käyttöön. Joissakin keskuksissa itsearviointeja CAF-

mallilla on jo suoritettu. Pirkanmaan TE-keskuksen CAF-kuvaus on jopa hyväksytty 

edustamaan Suomea kansainväliseen seminaariin yhtenä Suomen julkishallinnon 

kolmesta parhaasta käytännöstä.433 Pirkanmaan TE-keskuksen kehittämispäällikkö 

Anna-Kaisa Ikonen totesi TE-keskuksen CAF-koulutuspäivässä 8.11.2005, että 

Pirkanmaalla CAF-kuvauksen tekee sama laaturyhmä kuin EFQM-arvioinnissa. 

EFQM-kuvaukseen verrattuna CAF-kuvaus on erittäin lyhyt, sillä se on vain 

kaksikymmentä sivua. Tämä auttaa keskittymään vahvuuksiin, kun taas EFQM-

                                                
429 Rautkoski 2006 
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432 Rautkoski 2006 
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mallissa on usein turhaa rönsyilyä. Laatupalkintokilpailuun osallistuminen kannusti 

Ikosen mukaan kuvauksen tekemiseen. Tällä kertaa toiminnassa pyrittiin tunnistamaan 

vahvuuksia ja mahdollisia kehityskohteita eikä rypeä epäonnistumisissa.434  

 

Rautkosken mukaan vuonna 2004 toteutettu ulkoinen EFQM-arviointi oli tähän 

mennessä ainut. Vielä ei ole päätetty seuraavan ulkoisen arvioinnin ajankohtaa, mutta 

se on mahdollisesti vuonna 2008 tai 2009. CAF-mallin käyttöönotto saattaa kuitenkin 

siirtää seuraavaa ulkoista arviointia. Rautkoski toteaa, että TE-keskusverkostossa 

laatutyötä on tehty hyvin pitkäjänteisesti, mutta ongelmana on ollut esimerkiksi 

laatupalkintokriteerien useat muutokset. Muutokset ovatkin  tarkoittaneet jatkuvaa uutta 

koulutusta sekä toistuvia kuvausten tekemishaasteita.435 

 

5.3.  TE-keskuksissa suoritettu EFQM-perusteinen ulkoinen arviointi 
 

5.3.1.  Arvioinnin tavoitteet 

 

Vuonna 2001 KTM teki periaatepäätöksen TUJO-tavoitteena käynnistää hankkeen 

ulkoisen arvioinnin toteuttamiseksi kaikissa 15 TE-keskuksessa vuonna 2004. Ulkoisen 

arvioinnin tavoitteena oli selvittää TE-keskuskohtaisesti toiminnan pistetaso EFQM-

palkintomallin osakriteereitä käyttäen. Arviointi oli osa ministeriöiden tulosohjauksen 

terävöittämistä ja tilivelvollisuuden tehostamista. Arvioinnin pyrkimyksenä oli saada 

TE-keskuksille selkeä pisteytys ja pistearvo työryhmän antaman arvion pohjalta, jota 

mahdollisesti tarkistettaisiin vastaavan konsultin esittämien ehdotusten perusteella. 

Tämän lisäksi arvioinnin keskeisenä osana oli esittää TE-keskuksille 

parantamisehdotuksia sekä koota yhteenveto valtakunnallista kehittämistyötä varten.436 

Rautkosken mukaan ulkoisen EFQM-arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa keskusten 

olennaiset kehittämisalueet ja priorisoida kehittämishankkeita. Lisäksi itsearviointia 

pidettiin yksinään liian heikkona arviointimuotona ja ulkoisen arvioinnin uskottiin 

tuovan tarkempaa pistelukutietoa. Ulkoisen arvioinnin toivottiin tuovan myös 

                                                
434 Ikonen 2005 
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benchmarking-hyötyä asiantuntevien arvioitsijoiden kautta. Toimintamalli oli uusi 

valtionhallinnossa, sillä arviointi toteutettiin julkishallinnon verkostoyhteistyönä.437 

 

5.3.2.  Arviointityöryhmä 

 

Jokaisen TE-keskuksen arviointityöryhmään kuului neljä henkilöä, joita olivat 

koordinoiva ja arviointia johtava konsultti, julkishallinnon EFQM-arviointikoulutuksen 

saanut ulkoinen arvioija esimerkiksi Tukesista, Tekesistä tai muusta julkishallinnon 

organisaatiosta sekä kaksi muissa TE-keskuksissa työskentelevää arvioijaa, joiden tuli 

tuntea hyvin TE-keskuksen toimintaa. Arvioitsijoilta edellytettiin lisäksi EFQM-

arvioijaosaamista ja kokemusta, laatupalkintoarvioijana toimimista sekä TE-keskusten 

ja julkishallinnon tuntemusta.438 Kaiken kaikkiaan arviointiin osallistui 14 ulkopuolista 

ja 24 TE-keskuslaista arvioitsijaa, joilta vaadittiin vähintään kahden viikon työpanos. 

Arviointia johtava konsultti oli kaikissa arviointiryhmissä sama. Arvioitsijoista 

ainoastaan vastaava konsultti työskenteli korvausta vastaan. Muut arvioitsijat 

osallistuivat arviointiin muiden kuin rahallisten hyötyjen takia. 

 

5.3.3.  Arvioinnin vaiheet ja aikataulu 

 

Ennen arvioinnin toteuttamista arvioitsijat saivat täydentävää arviointikoulutusta 1–3 

päivää joulukuussa 2003. Tällä varmistettiin arvioitsijoiden valmius 

arviointityöskentelyyn tai sen ohjaamiseen. Koulutuksessa käytiin järjestelmällisesti 

läpi kaikki arvioinnin vaiheet ja erityisesti arvioinnin työkalu eli EFQM-malli. Lisäksi 

painotettiin kokonaisvaltaista arviointinäkökulmaa, jossa huomioidaan laajasti 

organisaation toiminta ja arvioinnin tulosten käyttötarkoitus.439  

 

Arviointi toteutui lopulta neljässätoista TE-keskuksessa. Arviointi tapahtui kunkin TE-

keskuksen kuvauksen pohjalta, jota täydennettiin TE-keskuskäynnillä. EFQM-

kuvauksen laajuus oli maksimissaan 60 sivua koko keskuksesta, eikä siihen liitetty 

prosessikuvauksia tai osastokuvauksia. Prosessikuvaukset esitettiin arviointikäynnin 
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yhteydessä.440 TE-keskuskäyntien aikana tarkasteltiin kuvausten epäselviä kohtia ja 

perehdyttiin  erityisesti TE-keskusten rahoitusprosesseihin ja niiden kehittämiseen.441  

 

Ulkoinen arviointi koostui kaiken kaikkiaan kirjallisesta yksilöarvioinnista, alustavasta 

konsensuskokouksesta, TE-keskuskäynnistä, lopullisesta konsensuskokouksesta ja 

raportin laatimisesta sekä luovutuksesta kullekin TE-keskukselle. Lisäksi kerättiin 

valtakunnallinen yhteenvetoraportti näiden raporttien pohjalta. Arvioinnissa 

huomioitiin TE-keskusten kokonaistavoitteet ja sisältö. Arviointi oli tarkoitus toteuttaa 

kokonaisuudessaan 15.8.2004 mennessä siten, että tammi-kesäkuussa läpi viedään 

varsinaiset arvioinnit, helmi-kesäkuussa laaditaan raportit ja luovutetaan ne TE-

keskuksille ja 15.8.2004 luovutetaan yhteenvetoraportti kauppa- ja 

teollisuusministeriölle.442 Yhteenvetoraportin päätarkoitus oli tukea valtakunnallista 

kehittämistyötä. 

 

Rautkosken mukaan arvioinnin aikataulussa pysyttiin hyvin ja koordinoiva konsultti 

luovutti kehittämisraportit kullekin keskukselle henkilökohtaisesti. Lisäksi ministeriölle 

tarkoitettu arvioinnin loppuraportti valmistui syksyllä 2004 ja se käsiteltiin TE-

keskusten johtoryhmän kokouksessa. Raportteja ei julkaistu vaan ne käsiteltiin, kuten 

laatupalkintokilpailuissa on tapana, sisäisen toiminnan kehittämisraporttina.443  

 

5.3.4.  Arvioinnin tulokset 

 

Ulkoisessa EFQM-arvioinnissa selvisi, että TE-keskukset ovat hyvin eri vaiheissa 

EFQM-mallin soveltamisessa. Joissakin keskuksissa EFQM on sidottu toiminnan 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, mutta muutamissa ei. Yleisesti todettiin kuitenkin 

sitoutumattomuus EFQM-kuvausten tekemiseen. Arvioinnin perusteella koordinoiva 

konsultti Heinonen suositti, että EFQM, BSC ja TUJO tulisi yhdistää selkeäksi 

kokonaisuudeksi. Lisäksi EFQM-malli tulisi saada jokapäiväiseen toimintaan ja 

toiminnan ohjaukseen. Heinosen mukaan TE-keskusten ja ministeriöiden tulisi käydä 

yhdessä läpi EFQM-kriteerit ja valita niistä keskeisimmät tavoitteet ja raportoitavat 

asiat. Arvioinnin muut toimenpide-ehdotukset liittyivät asiakassuuntautuneisuuteen, 
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organisaatiorakenteeseen, mittareihin, laatututkimukseen, henkilöstöbarometriin, 

johtajuuteen, prosessiajatteluun ja henkilöstöosa-alueisiin.444  

 

Heinonen totesi, että ongelmana arvioinnin toteuttamisessa oli erityisesti toiminnan 

kuvausten puutteellisuus. Lisäksi kuvauksista pääteltiin, etteivät kaikki keskukset olleet 

täysin ymmärtäneet EFQM-mallin peruskysymyksiä ja logiikkaa. Keskusten saama 

EFQM-pistetaso jäi alle tavoitetason. Pistetaso tarkoittaa Heinosen mukaan sitä, että 

keskukset ovat laatupalkintomallilla tehtävässä toiminnan kehittämisessä vielä 

alkuvaiheessa. Eroja yksiköittäin kuitenkin on.445 Ulkoisen arvioinnin perusteella 

käynnistettiin Rautkosken mukaan useita valtakunnallisia kehittämishankkeita, joita 

toteutetaan edelleen.446  

 

5.4.  Ulkoisille EFQM-arvioitsijoille tehty kysely  
 

Vuonna 2004 toteutettu ulkoinen EFQM-arviointi on ollut TE-keskusverkostossa tähän 

mennessä ainut laatuaan. Arvioinnin ainutlaatuisuutta lisää se, että arviointi toteutettiin 

ensimmäistä kertaa julkishallinnon verkostoyhteistyönä. TE-keskusverkostossa 

oltiinkin vuonna 2004 erittäin kiinnostuneita siitä, kuinka kyseinen arviointiprosessi 

sujui. Lisäksi haluttiin tietää, olisiko tämäntyyppinen arviointiprosessi soveltuva 

jatkossakin julkishallinnon laadun edistämiseen. Koska vuonna 2004 pitkäaikaista 

seurantatietoa ei ollut saatavissa, parhaimman vastauksen näihin kysymyksiin antoivat 

ulkoiset arvioitsijat.  

 

Tässä tutkimuksessa olisi haluttu seurata pitkittäistutkimuksena ulkoisen arvioinnin ja 

erityisesti EFQM-mallin TE-keskusverkostolle tuomia hyötyjä. Arvioinnin perusteella 

aloitetut kehittämisprojektit ovat kuitenkin pitkäkestoisia ja tämän takia arvioinnin ja 

mallin vaikuttavuudesta ei voida vielä tehdä varmoja päätelmiä. Lisäksi pitkäkestoisia 

vaikutuksia on vaikea erottaa muista vaikutuksista. Näiden syiden takia 

arviointiprosessiin osallistuneiden arvioitsijoiden todettiin olevan paras tietolähde 

arvioimaan arviointiprosessia ja EFQM-mallin soveltuvuutta julkishallinnon käyttöön. 

Tutkimuksen tekijän kiinnostus arvioitsijoiden näkemykseen EFQM-perusteisesta 
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ulkoisesta arvioinnista heräsi alun perin siitä, että suurin osa arvioitsijoista osallistui 

arviointiin saamatta siitä lainkaan rahallista korvausta. He siis odottivat saavansa 

arvioinnista jotain muuta hyötyä. Tässä tutkimuksessa haluttiinkin selvittää näitä 

erilaisia hyötynäkökohtia. Erityisen tärkeänä nähtiin benchmarking-oppimisprosessista 

hyötymisen tarkastelu.  

 

TE-keskusverkoston edustajien ja tämän tutkimuksen tietotarpeiden takia ulkoisille 

arvioitsijoille lähetettiin kysely heti arvioinnin suorittamisen jälkeen, heinäkuussa 2004. 

Toteutettu kysely muodostaa tämän tutkimuksen keskeisen empiirisen 

tutkimusaineiston.  

 

Kyselyn avulla selvitetään arvioitsijoiden näkemystä koko ulkoisen EFQM-

arviointiprosessin hyödyistä ja puutteista. Arvioitsijat kommentoivat ulkoisen 

arvioinnin onnistumista, prosessin sujuvuutta, omaa hyötymistään arvioinnista ja 

erityisesti benchmarkingista suhteessa antamaansa panokseen. Lisäksi arvioitsijat 

kuvailevat arviointiprosessissa ilmenneitä ongelmia ja arviointiprosessin parhaita 

vaiheita. Arvioitsijat kommentoivat myös EFQM-mallin soveltuvuutta julkisten 

organisaatioiden toiminnan arviointiin. Tärkeää tämän tutkimuksen kannalta on myös 

arvioitsijoiden näkemys TE-keskusverkoston hyötymisestä. 

 

Arvioitsijoiden vastausten perusteella pyritään arvioimaan EFQM-perusteisen ulkoisen 

arvioinnin soveltuvuutta julkishallinnon käyttöön tilivelvollisuuden näkökulmasta. Osa 

kysymyksistä on tehty TE-keskusverkoston tietotarpeita ajatellen, joten kaikkia kyselyn 

vastauksia ei ole tarpeellista käsitellä tarkasti tässä tutkimuksessa.  

 

5.4.1.  Aineiston keruu ja muuttujat 

 

Arvioitsijoille lähetetty kysely laadittiin sähköiseen muotoon erityistä kyselyohjelmaa, 

Digiumia, käyttäen. Digium on ollut TE-keskusverkoston käytössä tutkimustenteon 

apuvälineenä vuodesta 2004. Kyselyn esittelysivu on tämän tutkimuksen liitteenä 3 ja 

itse kyselylomake liitteenä 4. Kysely lähetettiin kaikille 39:lle arvioitsijalle ja kyselyyn 

vastasi heistä 33. Vastausprosentti oli hyvin korkea, noin 85 prosenttia.  
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Tutkimuksessa oli 18 kysymystä, joista 13 oli strukturoituja arviointiasteikollisia 

kysymyksiä ja kaksi avoimia kysymyksiä. Tiedonkeruumenetelmä on kvantitatiivinen, 

mutta kerätty informaatio on laadultaan kvalitatiivista. Kysely on ex post- ja 

poikittaistutkimusta. Kysely on siis suoritettu arvioinnin jälkeen ja vain yhtenä 

ajankohtana.  

 

Kyselyn ensimmäiset kaksi kysymystä selvittivät arvioitsijoiden eli tutkimuksen 

tilastoyksiköiden taustaa. Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin, työskentelevätkö 

arvioitsijat TE-keskuksessa vai muissa julkisissa organisaatioissa. Toinen kysymys 

kartoitti, olivatko arvioitsijat osallistuneet ulkoiseen EFQM-arviointiin aikaisemmin. 

Näillä taustamuuttujilla, etenkin vastaajan organisaatiolla, arvioitiin olevan vaikutusta 

annettuihin vastauksiin. Kyselyn muiden kysymysten vastauksia tarkastellaankin 

luokittelemalla aineisto näiden muuttujien mukaan. Muita taustamuuttujia, kuten 

arvioitsijoiden ikää, sukupuolta, koulutustaustaa ja työkokemusta ei kyselyssä 

selvitetty.  

 

5.4.2.  Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kerätyn kyselyaineiston käsittely ja analysointi tehtiin Digiumin sijaan Tixel-

ohjelmassa. Analysointia varten aineiston tiedot siirrettiin Digiumista havaintomatriisin 

muotoon Tixeliin. Aineiston käsittelyvaiheessa todettiin, ettei regressioanalyysin tai 

korrelaatioiden käyttäminen ole tässä yhteydessä järkevää, vaan aineiston paras 

käsittelytapa on laskea aineistosta erilaisia tilastollisia tunnuslukuja ja vertailla niitä 

keskenään. Tixelin avulla laskettiinkin tunnuslukuja, kuten keskiarvoja (x), 

keskihajontoja (s) ja prosenttiosuuksia (%). Strukturoiduissa arviointiasteikollisissa 

kysymyksissä yksi vastausvaihtoehdoista oli arvo 0, joka tarkoitti ”en osaa sanoa”. 

Näitä vastauksia oli koko aineistossa hyvin vähän (korkeintaan kaksi/kysymys), joten 

niiden vaikutus saataviin tunnuslukuihin on hyvin pieni. Arvoa 0 ei tämän takia 

huomioida aineistoa käsiteltäessä ja tunnuslukuja laskettaessa. Ne tulevat 

huomioiduiksi ainoastaan kaikkien vastausten prosentuaalista jakautumista eri 

vastausvaihtoehtoihin kuvaavassa taulukossa 1, joka on tutkimuksen liitteenä 5. Tätä 

taulukkoa kannattaa tarkastella tutkimuskysymysten tarkastelun rinnalla.    
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Kysymysten tarkastelussa on huomattava, että vaikka valtaosassa kysymyksissä (13) 

arvosteluasteikko on numeroilla yhdestä viiteen, numeroiden merkitys vaihtelee 

kysymyksittäin. Tämä asettaa haasteita kysymysten tarkastelulle. Aineiston käsittely ja 

analysointi etenee siten, että ensin käsitellään lyhyesti jokaisen kysymyksen vastaukset 

erikseen. Vastauksia ryhmitellään taustamuuttujien, eli vastaajan organisaation ja 

aikaisemman arviointikokemuksen perusteella, ja etsitään näiden vastaajaryhmien 

välisiä vastauseroja. Kysymysten erillisen tarkastelun jälkeen aineistosta kootaan kolme 

yhteenvetotaulukkoa, joiden avulla vastauksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. 

Avointen kysymysten vastauksia käsitellään ilman aineiston käsittelyohjelmien apua 

muun aineiston käsittelemisen jälkeen.   

 

Kysymys 1.  Vastaajan työnantaja 

 

Ensinnäkin kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 33 arvioitsijaa, joista 21 (64 %) oli TE-

keskuslaista ja 12 (36 %) oli muista julkisista organisaatioista. TE-keskuksissa 

työskentelevien vastausaktiivisuus oli siis hieman toista ryhmää vilkkaampaa (87, 5 % 

(21/24)>85,7 % (12/14)). Kuvio 5 havainnollistaa vastaajien jakaumaa työnantajan 

mukaan.  

Kuvio 5 Vastaajan työnantaja
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Kysymys 2.  Aikaisempi osallistuminen EFQM-perusteiseen ulkoiseen arviointiin 

 

Vastanneista arvioitsijoista vain kuusi oli osallistunut aikaisemmin EFQM-perusteiseen 

ulkoiseen arviointiin. Valtaosalle (82 %) osallistuminen oli siis ensimmäinen kerta. 

Lisäksi kuudesta aikaisemmin osallistuneesta arvioitsijasta viisi oli muista julkisista 

organisaatioista, joten TE-keskuksen edustajat olivat yhtä lukuun ottamatta 

ensimmäistä kertaa mukana ainakin Euroopan laatupalkintomalliin pohjautuvassa 

arvioinnissa. Tämän havainnon takia taustamuuttujan vaikuttavuutta ja merkitsevyyttä 

epäiltiin. Testien tuloksena taustamuuttujaa päätettiin kuitenkin käyttää vertailupohjana. 

Kuviosta 6 ilmenee ensikertalaisten enemmistö. 

                Kuvio 6 Aikaisempi osallistuminen EFQM-perusteiseen ulkoiseen arviointiin
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Kysymys 3.  Arviointivaiheiden hyödyllisyys 

 

Kysymyksessä 3 vastaajat arvioivat neljän eri arviointivaiheen hyödyllisyyttä asteikolla 

yhdestä viiteen, jossa arvo 1 tarkoitti ”ei lainkaan hyödyllistä” ja arvo 5 ”erittäin 

hyödyllistä”. Yleinen suhtautuminen arviointivaiheisiin oli erittäin myönteistä, sillä 

kaikkien vastausten perusteella lasketut kaikkien vaiheiden keskiarvot olivat yli arvon 

4. Keskiarvojen perusteella vastaajat kokivat hyödyllisimmäksi vaiheeksi alustavan 

konsensuskokouksen (x=4,48, s=0,62), toiseksi hyödyllisimmäksi yksilökohtaisen 

arviointityön (x=4,39, s=0,75), kolmanneksi hyödyllisimmäksi arviointikoulutuksen 

(x=4,29, s=0,82) ja viimeiseksi TE-keskuskäynnin (x=4,13, s= 1,06). Selkeästi suurin 

hajonta vastauksissa oli TE-keskuskäynnin osalta. Kaikkien vaiheiden arvioinneissa 

tyyppiarvo, eli moodi, oli arvo 5. Alustavan konsensuskokouksen ja yksilökohtaisen 
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arviointityön koki erittäin hyödyllisenä (arvo 5) jopa 55 % ja loput kaksi vaihetta koki 

erittäin hyödyllisenä 45 %. Kuviossa 7a on kuvattu arviointivaiheiden hyödyllisyyttä 

vastaajan työnantajan ja kuviossa 7b aikaisemman arviointikokemuksen mukaan 

jaoteltuna. 

Kuvio 7a Arviointivaiheiden hyödyllisyys työnantajan mukaan
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Kuviosta 7a havaitaan, että TE-keskuksen edustajat arvioivat kaikki vaiheet 

hyödyllisemmiksi kuin muissa organisaatioissa työskentelevät. Kaikkien vastaajien 

keskiarvoista tulokset eroavat siten, että TE-keskuslaiset näkivät toiseksi 

hyödyllisimpänä vaiheena arviointikoulutuksen yksilökohtaisen arviointityön sijaan ja 

muun organisaation edustajat kokivat parhaana vaiheena yksilökohtaisen arviointityön 

ja vasta toiseksi parhaana alustavan konsensuskokouksen. Muuten vaiheiden 

hyödyllisyysjärjestys on sama. Suurimmat erot ryhmien välillä ovat suhtautumisessa 

TE-keskuskäyntiin ja arviointikoulutukseen. On mielenkiintoista havaita, että muiden 

julkisten organisaatioiden edustajat pitivät TE-keskuskäyntiä hyödyttömimpänä 

vaiheena. Ulkopuolisten olisi voinut olettaa hyötyvän vierailusta eniten. Ilmeisesti 

kuitenkin ulkopuolinen ei pysty hyödyntämään lyhyttä vierailua samalla tavalla kuin 

samassa tai samanlaisessa organisaatiossa työskentelevä.  
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Kuvio 7b Arviointivaiheiden hyödyllisyys arviointikokemuksen perusteella
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Kuviossa 7b erot ryhmien välillä ovat huomattavan suuria. Ulkoiseen EFQM-

arviointiin aikaisemmin osallistuneet arvioivat kaikki arviointivaiheet vähemmän 

hyödyllisiksi kuin ensikertalaiset. Aikaisemmin osallistuneet pitivät yksilökohtaista 

arviointityötä selvästi hyödyllisimpänä ja arviointikoulutusta toiseksi hyödyllisimpänä 

arviointivaiheena. Ilmeisesti kokeneita arvioitsijoita hyödytti eniten yksilökohtainen 

työ, jossa he saivat edetä oman osaamisensa tahdissa. Suhtautuminen alustavaan 

konsensuskokoukseen oli ryhmien välillä hyvin erilaista ja tilastollisesti erittäin 

merkittävää, sillä ensikertalaiset arvostivat tämän vaiheen hyvin korkealle toisin kuin 

aikaisemmin osallistuneet. Tämä voisi johtua siitä, että ensikertalaisille arviointi ja 

arviointityökalu (EFQM) oli vieras, jolloin kokouksissa he saivat uutta tietoa itseään 

kokeneemmilta arvioitsijoilta. Kokeneille arvioitsijoille kokous merkitsi taas muille 

opettamista. Lisäksi huomattava ero vastauksissa on TE-keskuskäynnin kohdalla. 

Kokeneet arvioitsijat pitivät TE-keskuskäyntiä huomattavasti vähemmän hyödyllisenä 

kuin ensikertalaiset. 

 

Kuvioista 7a ja 7b voidaan yhdistellen todeta, että TE-keskuslaisten ja ensikertalaisten 

vastaukset ovat samansuuntaisia, koska valtaosa TE-keskuslaisista oli ensikertalaisia. 

Suurimmat mielipide-erot olivat siis arviointiin aikaisemmin osallistuneiden ja 

ensikertalaisten välillä. TE-keskuslaiset ja ensikertalaiset kokivat vaiheet yleisesti muita 
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ryhmiä hyödyllisemmiksi ja vaiheiden hyödyllisyysjärjestys vaihteli hieman ryhmittäin. 

Yleisesti kuitenkin kaikki vaiheet koettiin hyödyllisiksi tai erittäin hyödyllisiksi.  

 

Kysymys 4.  Arviointiryhmän koko 

 

Arviointiryhmän kokoa koskevassa kysymyksessä arviointiasteikko oli myös yhdestä 

viiteen, mutta paras mahdollinen arvo oli 3, eli ”sopiva”. 97 % kaikista vastaajista piti 

arviointiryhmän kokoa (neljä henkilöä) sopivana. Vain 3 %, eli yksi vastaaja, piti 

ryhmää hieman liian pienenä. Ryhmän koosta oltiin siis harvinaisen yhtä mieltä.  

 

Kysymys 5.  Arviointityön vaativuus 

 

Kysymyksessä 5 vastaajat arvioivat asteikolla yhdestä viiteen, kuinka raskas 

arviointiprosessi oli heille henkisesti. Arvo 1 tarkoitti ”ei lainkaan” ja arvo 5 ”erittäin” 

(raskas). Kaikkien vastaajien keskiarvo oli 3,09 ja keskihajonta 0,98. Keskimääräisesti 

arviointia pidettiin siis melko raskaana, mutta vastausten hajonta oli suurta. Suurin osa, 

42 %, kaikista vastaajista, antoi arvon 4, joten se on myös vastausten tyyppiarvo. Kuvio 

8 kuvaa vastausten keskiarvoja työnantajan ja aikaisemman arviointikokemuksen 

mukaan luokiteltuna. 

Kuvio 8 Arviointityön vaativuus
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Kuviosta 8 voidaan havaita, että keskimääräisesti TE-keskuslaiset pitivät arviointityötä 

hieman raskaampana kuin muiden julkisten organisaatioiden edustajat. Lisäksi 

arviointityöhön aikaisemmin osallistuneet pitivät arviointityötä huomattavasti 

vähemmän raskaana kuin ensikertalaiset. Näkyvänä poikkeuksena tässä on arviointiin 

aikaisemmin osallistunut TE-keskuksen edustaja, joka koki arvioinnin raskaana 

(huomaa jatkossakin, että TE-keskuksen kokeneita arvioijia on vain yksi, mikä 

vaikuttaa pylväiden jakaumaan). Muuten kaikkein raskaimpana arviointityön kokivat 

ensikertaa arviointiin osallistuneet muiden julkisten organisaatioiden edustajat.  

 

Kysymys 6.  Arviointityön vaatima aika suhteessa odotuksiin 

 

Kysymyksessä 6 arvioitsijat ottivat kantaa arviointityön vaatimaan aikaan suhteessa 

odotuksiinsa. Arviointiasteikko oli jälleen yhdestä viiteen, jossa arvo 1 tarkoitti, että 

arviointi vei aikaa ”erittäin vähän” ja arvo 5 ”erittäin paljon”. Kaikkien vastaajien 

vastausten keskiarvo oli 3,94 ja keskihajonta 0,75, joten keskimääräisesti arvioinnin 

koettiin vieneen melko paljon aikaa suhteessa odotuksiin. Suurin osa vastaajista, 45 %, 

antoi arvon 4, joten tyyppiarvo vastauksissa oli siis arvo 4. Kuviossa 9 on jälleen 

kuvattu vastausten keskiarvojen jakautumista työnantajan ja aikaisemman 

arviointikokemuksen mukaan. 

Kuvio 9 Arviointityön vaatima aika suhteessa odotuksiin
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Kuviosta 9 näkyy, että TE-keskuslaiset kokivat arviointityön vieneen keskimääräisesti 

enemmän aikaa odotuksiinsa nähden kuin muiden julkisten organisaatioiden edustajat. 

Samoin ensikertalaisilla arviointi vei enemmän aikaa kuin kokeneilla arvioitsijoilla. 

Poikkeuksena on taas TE-keskuslainen, joka on osallistunut vastaavaan arviointiin 

aikaisemminkin. Hänen mielestään arviointi vei erittäin paljon aikaa suhteessa 

odotuksiin. Vastausten perusteella vaikuttaisi kuitenkin, että ensikertalaisilla arviointi 

vei enemmän aikaa kuin kokeneilla arvioitsijoille. Tämä saattaa johtua siitä, että 

ensikertalaisilla on paljon uutta opeteltavaa. Saattaa myös olla, että kokeneet arvioitsijat 

tietävät ensikertalaisia paremmin, mitä arvioinnilta sopii odottaa. Lisäksi TE-

keskuslaisilla arviointi vei enemmän aikaa kuin ulkopuolisilla. 

 

Kysymys 7.  Arvioinnin hyödyllisyys suhteessa käytettyyn aikaan ja panokseen 

  

Kysymyksessä 7 arvioitsijat kommentoivat arvioinnin hyödyllisyyttä suhteessa 

käyttämäänsä aikaan ja panokseen. Kysymyksen arviointiasteikko oli yhdestä viiteen, 

jossa arvo 1 tarkoitti ”ei lainkaan” ja arvo 5 ”erittäin” (hyödyllinen). Kaikkien 

vastaajien vastausten keskiarvo oli 3,88 ja keskihajonta 0,99. Arvioitsijat pitivät siis 

keskimääräisesti arviointia melko hyödyllisenä tai hyödyllisenä suhteessa käyttämäänsä 

aikaan, mutta vastauksissa oli voimakasta hajontaa. Valtaosa vastaajista, jopa 55 %, 

antoi arvon 4, ja 24 % arvon 5. Arvo 4 oli jälleen vastausten moodi. Kuvio 10 kuvaa 

vastausten keskiarvoja työnantajan ja aikaisemman osallistumisen mukaan.  

 

Kuviosta 10 selviää, ettei arvioinnin hyödyllisyydessä suhteessa aikaan ja panokseen 

ole keskimääräisesti suuria eroja TE-keskuslaisten ja ulkopuolisten arvioitsijoiden 

välillä. Suurin ero vastauksissa on muiden julkisten organisaatioiden arviointiin 

aikaisemmin osallistuneiden ja ensikertalaisten välillä. Ensikertalaiset ulkopuoliset 

kokivat arvioinnin muita ryhmiä hyödyllisempänä. Sen sijaan aikaisemmin osallistuneet 

ulkopuoliset kokivat arvioinnin vähiten hyödyllisenä suhteessa antamaansa aikaan ja 

panokseen, vaikka heidän mielestään arviointi vei vähemmän aikaa odotuksiin nähden 

kuin muilla (vrt. kysymys 6). Tämä voi johtua siitä, että ulkopuoliset ensikertalaiset 

oppivat arvioinnissa sekä arviointityökalun käyttöä että organisaation toimintatapoja, 

joten he kokivat hyötyvänsä eniten. Ulkopuolisilla kokeneilla arvioitsijoilla sen sijaan 

itse arviointityö ei vienyt yhtä paljon aikaa kuin muilla, mutta silti heidän oma 

hyötymisensä jäi vähäiseksi.  
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Kuvio 10 Arvioinnin hyödyllisyys suhteessa käytettyyn aikaan ja panokseen
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Kysymykset 8 ja 9.  Arviointityön organisointi ja vastaavan konsultin toiminta 

 

Kysymykset 8 ja 9 tehtiin lähinnä TE-keskusten tarpeita ja kyseisen arvioinnin 

tarkastelua ajatellen, joten niitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa yhtä laajasti kuin muita 

kysymyksiä. Kysymyksessä 8 arvioitsijat vastasivat, että arviointi oli organisoitu 

keskimääräisesti hyvin (x=4,15, s=0,71) ja kysymyksessä 9 vastaavan konsultin nähtiin 

toimineen odotuksia vastaavalla tavalla (x=4,00, s=0,79). Arviointiprosessin 

organisoinnin ja ohjauksen nähtiin siis sujuneen keskimäärin hyvin, joskin vastaavan 

konsultin toiminnasta oli hieman enemmän vaihtelevia mielipiteitä.  

 

Kysymys 10.  Ammattiosaamisen kehittyminen arvioinnin avulla 

 

Kysymyksessä 10 arvioitsijat kertoivat, edistikö arviointi heidän ammattiosaamistaan. 

Vastausasteikko oli yhdestä viiteen, jossa arvo 1 tarkoitti ”ei lainkaan” ja arvo 5 

”erittäin paljon”. Kaikkien vastaajien keskiarvon (4,00) perusteella voidaan todeta, että 

arvioinnin koettiin edistäneen ammattiosaamista paljon. Valtaosa vastaajista, 48 %, 

antoi arvon 4 ja jopa 30 % arvon 5. Vastausten keskihajonta oli 0,9 ja tyyppiarvo 

jälleen 4. Kuviossa 11 vastauksia on tarkasteltu työnantajan ja arviointikokemuksen 

mukaan luokitellusti.  
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Kuvio 11 Ammattiosaamisen kehittyminen arvioinnin avulla
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Kuviosta 11 selviää, että TE-keskuslaiset kokivat ammattiosaamisensa kehittyneen 

arvioinnin avulla keskimääräisesti huomattavasti enemmän kuin muiden julkisten 

organisaatioiden edustajat. Kaikki vastaajat kuitenkin kokivat ammattiosaamisensa 

kehittyneen. Toiseksi eniten ammattiosaamista kokivat vastausten perusteella saaneen 

ensikertaa arviointiin osallistuvat ulkopuoliset arvioitsijat. Vähiten ammattiosaamistaan 

lisäsivät ulkopuoliset kokeneet arvioitsijat.  

 

Kysymys 11.  Kehittämisesimerkkien löytäminen oman organisaation 

kehittämiseen 

 

Kysymyksessä 11 arvioitsijat vastasivat, saivatko he arvioinnin avulla hyviä 

esimerkkejä, menettelytapoja tai ideoita edustamansa organisaation kehittämiseen. 

Arviointiasteikossa arvo 1 tarkoitti ”en lainkaan” ja arvo 5 ”erittäin paljon”. Kaikkien 

vastaajien keskiarvo oli 3,42, eli kaikki arvioitsijat saivat kehittämisesimerkkejä melko 

paljon. Valtaosa vastaajista, 33 %, antoi arvon 4 ja 15 % arvon 5. Vastausten 

tyyppiarvo oli siis jälleen arvo 4. Vastauksissa oli kuitenkin paljon hajontaa (s=1,00).  
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Kuvio 12 Kehittämisesimerkkien löytäminen oman organisaation kehittämiseen
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Kuviosta 12 näemme jälleen taustamuuttujien vaikutukset vastausten keskiarvoihin. 

Vastausten perusteella TE-keskuslaiset kokivat löytäneensä selkeästi enemmän 

kehittämisesimerkkejä oman organisaationsa kehittämiseen kuin ulkopuoliset 

arvioitsijat (TE-keskuksen kokenut arvioitsija jopa arvon 5 arvoisesti). Tässä 

kysymyksessä ensikertalaisten ja kokeneiden arvioitsijoiden vastauksissa ei ollut kovin 

suurta eroa, joskin ensikertalaiset antoivat hieman myönteisemmän vastausarvon. 

Kuitenkin kaikki ryhmät, yhtä TE-keskuslaista lukuun ottamatta, kokivat löytäneensä 

kehittämisesimerkkejä vähemmän kuin mitä he arvioivat ammattiosaamisensa 

kehittyneen (vrt. kysymys 10).  

 

Kysymys 12.  Arvioinnista opitun hyödyntäminen omassa organisaatiossa 

 

Kysymyksessä 12 arvioitsijat pohtivat, aikovatko he hyödyntää oppimaansa 

edustamassaan organisaatiossa. Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin kysymyksessä 

11. Kaikkien vastaajien vastausten keskiarvo oli 3,66, eli opittua aiottiin hyödyntää 

melko paljon. Valtaosa vastaajista, 48 %, antoi arvon 4 ja 12 % jopa arvon 5. 

Vastausten keskihajonta oli 0,83 ja tyyppiarvo siis jälleen arvo 4. Kuviossa 13 nähdään 

tuttu tarkastelu taustamuuttujien avulla.  
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Kuvio 13 Arvioinnista opitun hyödyntäminen omassa organisaatiossa
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Kuvion perusteella TE-keskuslaiset aikovat hyödyntää arvioinnista oppimaansa omassa 

organisaatiossaan hieman enemmän kuin muiden julkisten organisaatioiden edustajat. 

Samoin ensikertalaiset uskovat hyödyntävänsä oppimaansa enemmän kuin kokeneet 

arvioitsijat (huomaa poikkeuksena jälleen TE-keskuksen kokenut arvioitsija).  Kaikki 

ryhmät kuitenkin aikovat hyödyntää opittua melko paljon tai paljon.  

 

Kysymys 13.  TE-keskusten hyötyminen arvioinnista 

 

Kysymyksessä 13 arvioitsijat pohtivat TE-keskusten hyötymistä arvioinnista 

arviointiasteikolla yhdestä viiteen, jossa arvo 1 oli ”ei lainkaan” ja arvo 5 ”erittäin 

paljon”. Vastausten keskiarvo oli 3,78, eli TE-keskuksen uskottiin hyötyvän 

arvioinnista melko paljon tai paljon. Suurin osa, 36 %, vastaajista antoi arvon 4 ja 27 % 

arvon 5. Tyyppiarvo oli siis arvo 4. Vastausten hajonta oli kuitenkin tässä 

kysymyksessä kaikista kysymyksistä toiseksi suurinta (s=1,04). Kukaan ei kuitenkaan 

antanut arvoa 1, joten kaikki vastaajat uskoivat organisaation hyötymiseen.  
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Kuvio 14 TE-keskusten hyötyminen arvioinnista
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Kuviosta 14, jossa vastaukset on luokiteltu taustamuuttujien mukaan, havaitaan muiden 

julkisten organisaatioiden ensikertalaisten uskovan muita ryhmiä enemmän TE-

keskusten hyötyihin (poikkeuksena taas TE-keskuksen kokenut arvioitsija). TE-

keskuslaiset uskovat kuitenkin keskimäärin enemmän organisaation hyötymiseen kuin 

ulkopuoliset arvioitsijat. Vähiten hyötyihin uskovat kokeneet ulkopuoliset arvioitsijat.  

 

Kysymys 14.  EFQM-kriteeristön soveltuminen julkisen organisaation toiminnan 

arviointiin 

 

Kysymys 14 on tämän tutkimuksen kannalta hyvin olennainen, sillä siinä arvioitsijat 

antoivat kantansa EFQM-kriteeristön soveltuvuudesta julkisen organisaation toiminnan 

arviointiin. Arviointiasteikolla yhdestä viiteen arvo 1 tarkoitti, että malli sopii tähän 

tarkoitukseen ”erittäin huonosti” ja arvo 5 ”erittäin hyvin”. Kaikkien vastaajien 

keskiarvo oli 3,67, eli keskimääräisesti mallin nähtiin soveltuvan julkishallinnon 

käyttöön melko hyvin. Valtaosa, 39 %, vastaajista antoi arvon 3, 27 % arvon 4 ja 24 % 

arvon 5. Tyyppiarvo oli siis tällä kertaa arvo 3. Keskihajonta kysymyksessä oli 0,96, 

joten mielipide-eroja oli paljon. 
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Kuvio 15 EFQM-kriteeristön soveltuminen julkisen organisaation toiminnan arviointiin
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Kuviossa 15 nähdään vastaajan organisaation ja arviointikokemuksen vaikutus 

vastauksiin. Edeltävissä kysymyksissä TE-keskuslaiset ovat antaneet muita ryhmiä 

myönteisemmän arvon, mutta tällä kertaa tilanne on toisinpäin. Muiden julkisten 

organisaatioiden edustajat arvioivat EFQM-mallin soveltuvan keskimääräisesti 

paremmin julkisen organisaation toiminnan arvioimiseen kuin TE-keskuslaiset. Lisäksi 

kaikista myönteisimpänä EFQM-mallin näkivät kokeneet ulkopuoliset arvioitsijat, jotka 

kaikissa muissa kysymyksissä ovat olleet muita kielteisempiä. Esimerkiksi edellisessä 

kysymyksessä ulkopuoliset kokeneet arvioitsijat näkivät TE-keskusten hyötymisen 

vähäisimpänä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä havainto.  

 

Kysymys 15.  EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuus 

 

Kysymyksessä 15 arvioitsijat tarkastelivat EFQM-arviointikohtien lukumäärän 

sopivuutta asteikolla yhdestä viiteen, jossa arvo 1 oli ”aivan liian vähän”, arvo 3 

”sopivasti” ja arvo 5 ”aivan liian paljon”. Kaikkien vastaajien keskiarvo oli 3,55, joten 

arviointikohtia koettiin olevan hieman liikaa. Tässä kysymyksessä sekä arvo 3 että arvo 

4 saivat molemmat 45 % vastauksista. Tyyppiarvoja olivat siis arvot 3 ja 4. Vastausten 

keskihajonta oli 0,67, eli kaikista vastauksista toiseksi vähäisintä. Kuviossa 16 

tarkastellaan vastauksia taustamuuttujien valossa.  
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Kuvio 16 EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuus
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Kuviossa 16 nähdään, ettei taustamuuttujien vaikutus vastauksiin ole kovin suurta. 

Kaikista tyytymättömimpiä arviointikohtien lukumääriin olivat kuitenkin muiden 

julkisten organisaatioiden ensikertaa arviointiin osallistuvat edustajat (huom. TE-

keskuksen poikkeustapaus). Sopivimpana arviointikohtien lukumäärän näkivät 

kokeneet ulkopuoliset arvioitsijat. Näistä eroista johtuen TE-keskuslaiset olivat 

keskimääräisesti ulkopuolisia arvioitsijoita tyytyväisempiä arviointikohtien 

lukumäärään. Vain yhden vastaajan mielestä arviointikohtia oli liian vähän, joten 

muuten kaikki ryhmät kallistuivat arviointikohtien hieman liian runsaaseen 

lukumäärään.  

 

Kysymys 16.  Arviointimallin suositeltavuus oppimisprosessiksi muille arvioijille 

 

Kysymyksessä 16 kysyttiin, suosittelisivatko arvioitsijat vastaavaa arviointimallia 

oppimisprosessiksi muille arvioitsijoille. Kaikista vastaajista 85 % suosittelisi 

arviointimallia muille arvioitsijoille. Näistä vastaajista, joita oli 28 kappaletta, 19 oli 

TE-keskuslaista ja 9 oli muista julkisista organisaatioista. TE-keskuslaisista noin 90 

%:a ja muiden organisaatioiden edustajista 75 %:a suosittelisi arviointimallia 

oppimisprosessiksi muille arvioijille. Vastaavaan arviointiin aikaisemmin 

osallistuneista neljä suosittelisi mallia muille ja kaksi ei osannut valita kantaansa. Vain 

9 %:a vastaajista eli kolme vastaajaa, joista kaksi on TE-keskuksesta ja yksi muista 



 

 

112  

 

organisaatioista, ei suosittelisi arviointimallia muille. Kuviossa 17 kuvataan vastausten 

prosentuaalista jakautumista vastausvaihtoehtoihin.  

 

   Kuvio 17 Arvioinnin suositeltavuus arvioitsijoiden 
oppimisprosessiksi
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Tähänastisten kysymysten kokonaisvaltaista tarkastelua 

 

Seuraavassa kysymysten vastauksista esitetään kolme kokoomataulukkoa. Taulukossa 2 

on yhteenvetona kaikkien kysymysten vastaajien lukumäärät, vastausten keskiarvot, 

mediaanit ja keskihajonnat. Taulukossa 3 kaikki vastaukset on luokiteltu vastaajan 

työnantajan mukaan ja taulukossa 4 vastaajan aikaisemman arviointikokemuksen 

mukaan. Taulukot 3 ja 4 ovat tutkimuksen liitteenä 6.  

 

Taulukosta 2 huomataan, että kaikkien kysymysten keskiarvot ylittävät arvon 3, lukuun 

ottamatta arviointiryhmän kokoa koskevaa kysymystä. Parhaat vastausarvot saivat 

alustavan konsensuskokouksen hyödyllisyys (4,48) ja arviointiryhmän koko (2,97). 

Myös muut arviointityön vaiheet, arviointityön organisointi, vastaavan konsultin 

toiminta ja ammattiosaamisen kehittyminen ylittivät arvon 4, joten niihin oltiin 

keskimääräisesti hyvin tyytyväisiä. Arviointia pidettiin melko vaativana (3,09) ja sen 

koettiin vieneen paljon aikaa suhteessa odotuksiin (3,94). Kuitenkin arviointi koettiin 

hyödyllisenä suhteessa käytettyyn aikaan (3,88) ja arvioinnista saatiin 

kehittämisesimerkkejä (3,42), joita arvioitsijat aikovat myös hyödyntää omassa 

organisaatiossaan melko paljon (3,66). TE-keskusten arvioitiin hyötyvän arvioinnista 

melko paljon tai paljon (3,78) ja EFQM-kriteeristön koettiin soveltuvan melko hyvin 
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julkisen organisaation toiminnan arviointiin (3,67). Lisäksi arviointikohtiin oltiin 

tyytyväisiä, joskin niitä koettiin olevan hieman liian paljon (3,55). Yhdessätoista 

kysymyksessä  kuudestatoista mediaani, eli keskimmäinen arvo, oli arvo 4. Vastausten 

tyyppiarvona, moodina, arvo 4 oli sen sijaan kymmenessä kysymyksessä. Suurin 

keskihajonta oli suhtautumisessa TE-keskuskäynnin hyödyllisyyteen. Toiseksi suurin se 

oli TE-keskuksen hyötymistä ja kolmanneksi suurin kehittämisesimerkkien löytämistä 

oman organisaation kehittämiseen käsittelevässä kysymyksessä.  

 

Taulukosta 3 huomataan, että kaikissa kysymyksissä vastaajan organisaatio on 

vaikuttanut vastauksiin (ks. p-arvo). Tilastollisesti suurin merkitys sillä on ollut 

suhtautumiseen vastaavan konsultin toimintaan. Toiseksi suurin merkitys työnantajalla 

on ollut kehittämisesimerkkien löytämiseen, kolmanneksi suurin arviointityön 

vaatimaan aikaan suhteessa odotuksiin, neljänneksi arviointityön organisointiin ja 

viidenneksi alustavan konsensuskokouksen hyödyllisyyteen. Vähiten tilastollista 

merkitystä vastaajan organisaatiolla on ollut arvioinnin hyödyllisyyteen suhteessa 

käytettyyn aikaan ja panokseen ja EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuuteen. 

 

Taulukko 2. Kaikkien vastaajien vastausten yhteenveto

Kysymys Lkm Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Arviointikoulutuksen hyödyllisyys 31 4,29 4,00 0,82
Yksilökohtaisen arviointityön hyödyllisyys 33 4,39 5,00 0,75
Alustavan konsensuskokouksen hyödyllisyys 33 4,48 5,00 0,62
TE-keskuskäynnin hyödyllisyys 31 4,13 4,00 1,06
Arviointiryhmän koko 32 2,97 3,00 0,18
Arviointityön vaativuus 33 3,09 3,00 0,98
Arviointityön vaatima aika suhteessa odotuksiin 33 3,94 4,00 0,75
Arvioinnin hyödyllisyys suhteessa käytettyyn 
aikaan ja panokseen 33 3,88 4,00 0,99
Arviointityön organisointi 33 4,15 4,00 0,71
Vastaavan konsultin toiminta 33 4,00 4,00 0,79
Ammattiosaamisen kehittyminen arvioinnin 
avulla 33 4,00 4,00 0,90
Kehittämisesimerkkien löytäminen oman 
organisaation kehittämiseen 33 3,42 3,00 1,00
Arvioinnista opitun hyödyntäminen omassa 
organisaatiossa 32 3,66 4,00 0,83
TE-keskusten hyötyminen arvioinnista 32 3,78 4,00 1,04
EFQM-kriteeristön soveltuminen julkisen 
organisaation toiminnan arviointiin 33 3,67 4,00 0,96
EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuus 33 3,55 4,00 0,67

Huomioitavaa
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Taulukosta 4 nähdään, että myös aikaisemmalla arviointikokemuksella on ollut 

selkeästi vaikutuksia kaikkien kysymysten vastauksiin. Suurin tilastollinen merkitys 

(erittäin merkitsevä) arviointikokemuksella on ollut suhtautumiseen alustavan 

konsensuskokouksen hyödyllisyyteen. Se on vaikuttanut myös erityisesti 

suhtautumiseen vastaavan konsultin toimintaan, TE-keskuskäynnin hyödyllisyyteen ja 

ammattiosaamisen kehittymiseen arvioinnin avulla. Vähiten vaikutusta aikaisemmalla 

arviointikokemuksella on ollut EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuuteen.  

          

Kysymys 17.  Arviointiprosessin ongelmat ja kehittämismenetelmät 

 

Kysymyksessä 17 arvioitsijat erittelivät arviointiprosessin ongelmakohtia ja  

kehittämismenetelmiä. Vastausten perusteella selkeästi suurin esiin noussut ongelma oli 

TE-keskusten toiminnan kuvausten puutteellisuus. Puutteellisuudesta mainitsi 

seitsemän TE-keskuksen ja kuusi muiden ulkopuolisten organisaatioiden edustajaa. 

Eräs TE-keskuslainen totesi: ”Koska arviointi perustui kuvauksiin 99-prosenttisesti, ja 

koska kuvausten laatu oli mitä oli, eivät TE-keskukset todennäköisesti aivan tunnista 

itseään saamastaan palautteesta. Tämä saattaa johtaa sinällään hyvän välineen, 

EFQM:n, hylkäämiseen”. Yksi arvioitsija epäili huonojen kuvausten johtaneen 

pisteiden vääristymiseen, mikä saattaa olla organisaatiolle jopa vahingollista. Toinen 

TE-keskuslainen uskoi, että kuvausten puutteellisuus viestii menetelmän käyttöön 

liittyvistä ongelmista. Eräs taas väitti kuvausten olleen epäloogisia, koska TE-keskusten 

tulosmittareissa on puutteita. Puutteiden syitä etsittiin siis sekä organisaatiosta että 

ministeriötason mittaristokehikosta.  

 

Aikaisemmin arviointiin osallistunut muun julkisen organisaation edustaja väitti, että 

kuvausten puutteiden takia organisaatiosta ei saatu kunnon kuvaa. Lisäksi kuvausten 

puutteet tekivät arviointiprosessista vähemmän antoisan ja aikaa kului kohtuuttomasti 

hyötyyn nähden. Kuvausten puutteiden koettiin myös vaikeuttaneen objektiivista 

arviointia ja hyödyllisen palautteen antamista. Lisäksi puutteiden takia arviointikäynnin 

rooli ja merkitys jäi epäselväksi. Toiminnan taso oli erään arvioitsijan mielestä monesti 

kuvausta paremmalla tasolla, mutta arviointikäynnillä ei voitu tehdä ”uutta arviointia”. 

Tämän arvioitsijan mielestä arviointikäynti ei kannata lainkaan, jos pisteet jäävät 

konsensuskokouksessa alle tietyn tason. Yksi ulkopuolinen arvioitsija kritisoi jopa, että 

arvioitava yksikkö ei ollut vielä sillä tasolla, että ulkoista arviointia olisi kannattanut 
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suorittaa. Tämä kritiikki saattaa myös aiheutua kuvausten puutteista. Joka tapauksessa 

erityisen tärkeänä pidettiin kattavien kuvausten laatimista.  

 

Toinen esiinnoussut arviointiprosessin ongelma oli arvioinnin tiukka aikataulu. Kaksi 

TE-keskuslaista ja kolme ulkopuolista arvioitsijaa olivat sitä mieltä, että arviointiin 

tarvittaisiin enemmän aikaa. Lisäksi yksi TE-keskuslainen toivoi, että arviointikäynti 

muutettaisiin kaksipäiväiseksi, kuten se on laatupalkintokilpailussakin. Työnantajalta 

toivottiin myös joustavuutta arvioinnin sovittamisessa muihin aikatauluihin. Eräs 

kokenut ulkopuolinen arvioitsija sanoi arvioinnin tiukan aikataulun ja arvioitavien 

yksiköiden lukumäärän aiheuttaneen konsultille paljon tehtävää. Tämän takia 

palautteen koettiin pelkistyneen lyhyeksi ja arvioitavan organisaation kannalta niukaksi 

”ei näyttöä” -palautteeksi. Arvioitsija toivoi enemmän aikaa erityisesti 

konsensuskokouksille. Samaa toivoi eräs TE-keskuslainen. Myös yksi arviointiin 

ensikertaa osallistunut ulkopuolinen arvioitsija totesi, että konsultilla oli liian suuri 

työmäärä. Hän painottikin arviointitiimin aseman korostamista loppuraportin 

kirjoittamisessa. Arviointiin aikaisemmin osallistunut TE-keskuslainen kommentoi, että 

arviointiprosessin laajuus oli ehkä liian laaja suhteessa aikatauluun. 

 

Myös arviointiin sitoutuminen koettiin hieman puutteelliseksi. Ensinnäkin kaksi TE-

keskuslaista kritisoi joidenkin arvioitsijoiden sitoutumista arviointiin. Ulkopuolinen 

ensi kertaa arviointiin osallistunut vastaaja totesi arviointikäynnin annin jääneen 

vähäiseksi, koska organisaatio ei ollut valmistautunut käyntiin tarpeeksi hyvin. Lisäksi 

eräs TE-keskuslainen totesi, että EFQM-prosessin laadullisen edistymisen vuoksi olisi 

tärkeää saada TE-keskuksissa yhä useampi ihminen toimintaan mukaan. Tämä 

edellyttää hänen mielestään lisää valtakunnallista tukea ja koulutusta. Yhden 

arvioitsijan mielestä ainakin yhdessä keskuksessa oltiin liikaa puolustuskannalla, mikä 

hidastaa asioiden kehittämistä. Yksi ulkopuolinen kokenut arvioitsija korosti 

kehittämiseen liittyen, ettei arviointi saisi olla liian arvostelevaa vaan enemmänkin 

kehittävää ja kehittämiskohteet positiivisessa hengessä esittävää. 

 

Yksi TE-keskuslainen sanoi arviointiprosessin olleen vaikea ja työläs ja vaatineen 

hyvää perehtyneisyyttä. Muutamat TE-keskuslaiset kritisoivat myös arvioinnin sisältöä. 

Yhden arvioitsijan mielestä arvioinnissa käsiteltiin TE-keskusten tehtävien ja 

tavoitteiden kannalta epäoleellisia asioita ja toisen mielestä TE-keskustason tarkastelu 
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ei ole riittävä. Kolmannen arvioitsijan mielestä kokonaisvaltainen lähestymistapa 

edellyttää todella hyvää perehtymistä organisaatioon, mikä taas vaatii hyvin paljon 

aikaa. Arvioitsijan mielestä arviointia tulisi voida yksinkertaistaa kehittämällä 

apuvälineeksi soveltuvia indikaattoreita, jotka selventäisivät erilaisia näkemyseroja. 

Yksi arvioitsija ehdotti EFQM-mallin muokkaamista TE-keskusversioksi, jossa 

painotettaisiin keskusten toiminnan oleellisia seikkoja ja painotuksia. 

 

Kysymys 18.  Arviointiprosessin parhaimmat ja antoisimmat asiat 

 

Kysymys 18 kartoitti arviointiprosessin parhaita puolia ja antoisimpia vaiheita avoimen 

vastauksen muodossa. Tässä arvioitsijoiden vastauksissa korostui selvästi muita asioita 

vahvemmin erilaiset oppimisen ilmiöt. Viisi TE-keskuslaista totesi, että oli antoisaa 

verrata TE-keskusten käytäntöjä toisiinsa ja oppia niistä. Aikaisemmin arviointiin 

osallistunut TE-keskuslainen totesi, että parasta oli oppia toisten menettelyistä ja oppia 

hahmottamaan oman keskuksen toiminnan keskeisimmät kehittämislinjat ja -kohteet. 

Kahden arvioitsijan mielestä parasta prosessissa oli oppiminen ja kokonaisnäkökulman 

laajeneminen. Eräs TE-keskuslainen totesi arviointiprosessin olleen benchmarkingia 

parhaimmillaan. Arvioitsija olisi kuitenkin toivonut prosessiin mukaan useampia 

henkilöitä.  

 

TE-keskuslaiset kokivat oppimisensa kannalta erityisen hyödyllisinä arviointivaiheina 

konsensuskokoukset ja arviointikäynnit, koska niissä oppi kokeneemmilta 

arvioitsijoilta. Lisäksi yksilökohtainen arviointityö koettiin opettavaisena, koska siinä 

oli perehdyttävä asioihin huolella. Antoisana pidettiin myös asiantuntevaa konsulttia ja 

ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka siirsivät osaamistaan TE-keskuslaisiin. 

Arviointitiimien nähtiin toimineen erittäin hyvin ja ryhmäkeskusteluiden koettiin 

edistäneen oppimista. Ryhmäkeskustelun opettavuutta korosti esimerkiksi TE-

keskuksen kokenut arvioitsija. Kaksi TE-keskuslaista piti mielenkiintoisena kuulla, 

miten organisaation ulkopuoliset näkevät TE-keskusorganisaation. TE-keskuslaisten 

mielestä oli hieno huomata TE-keskusten vuosien työn olevan hedelmällistä. Kaksi TE-

keskuslaista koki arvioinnin syventäneen ymmärrystä laatutyöstä ja sen todellisista 

vaikutusmahdollisuuksista kehittämisessä.  
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Ensikertaa arvioinnissa mukana olleet muiden julkisten organisaatioiden edustajat 

pitivät erityisen tärkeinä yhteisten keskustelujen kautta muotoutuneita yhtenäisiä 

näkemyksiä, yksilöarviointia ja konsensuskokousta. Lisäksi eräs arvioitsija korosti 

oppimiaan asioita, jota hän voi käyttää suoraan hyödyksi omassa työssään. Kahden 

arvioitsijan mielestä arviointikäynti oli ollut erittäin valaiseva ja hyödyllinen. Myös 

arviointikriteeristön koettiin auenneen arvioinnin avulla entistä paremmin. Kokeneet 

ulkopuoliset arvioitsijat arvostivat prosessissa erityisesti konsensuskokouskeskustelua, 

kokemusten vaihtoa arviointiryhmän kanssa ja sen perusteella tehtyä yhteistä 

pisteytystä. Yksi arvioitsija piti myös arviointikäyntiä erityisen hyödyllisenä.  

 

Mielenkiintoista vastauksissa oli, että kahden TE-keskuslaisen mielestä tiukka aikataulu 

oli prosessissa erittäin myönteinen asia. Yksi TE-keskuslainen ja yksi ulkopuolinen 

arvioitsija arvosti myös TE-keskusten kuvauksia. TE-keskuslainen sanoi kuvausten 

olleen hyvä läpileikkaus ja perehdyttämisopas keskusten toiminnasta. Lisäksi kuvaukset 

antoivat hänen mielestään ajatuksia oman TE-keskuksen kuvauksen uusimiseen. Eräs 

TE-keskuslainen näki koko arviointiprosessin erittäin myönteisessä valossa. 

Arvioitsijan mielestä prosessi oli hieno, koska siinä oppi kokeneemmilta arvioitsijoilta, 

tutustui perusteellisesti toisen TE-keskuksen toimintatapaan ja arviointikäynnin avulla 

keskukseen. Lisäksi prosessissa tutustui samalla uusiin ihmisiin. 

 

5.4.3. Kyselytutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 

 

TE-keskusverkoston ulkoisille arvioitsijoille vuonna 2004 tehty kysely toteutui hyvin ja 

siitä saatiin kattavaa tietoa suoritetusta ulkoisesta arvioinnista. Kyselyn tuloksia on 

tarkasteltu TE-keskuksen valtakunnallisessa laatutyöryhmässä, johtoryhmässä ja osassa 

TE-keskuksista.  

 

Kyselyssä oli harvinaisen korkea vastausprosentti (85 %). Tämä saattaa johtua siitä, että 

kysely suoritettiin heti arvioinnin jälkeen, jolloin arvioitsijoiden mielenkiinto arviointia 

kohtaan oli suurimmillaan. Valtaosa vastaajista osallistui EFQM-malliin perustuvaan 

ulkoiseen arviointiin ensimmäistä kertaa.  

 

Kaikki vastaajat kokivat keskeiset arviointityön vaiheet erittäin hyödyllisinä. Parhaana 

vaiheena pidettiin alustavaa konsensuskokousta, toiseksi parhaana yksilökohtaista 
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arviointityötä, kolmanneksi parhaana arviointikoulutusta ja neljänneksi parhaana TE-

keskuskäyntiä.  Taustamuuttujat, vastaajan organisaatio ja aikaisempi 

arviointikokemus, vaikuttivat vaiheisiin suhtautumiseen siten, että muiden julkisten 

organisaatioiden edustajat ja arviointiin aikaisemmin osallistuneet arvioivat kaikki 

vaiheet hieman muita kriittisemmin. Lisäksi he pitivät parhaana vaiheena 

yksilökohtaista arviointityötä. Organisaation ulkopuolisille ja kokeneille arvioitsijoille 

parasta tällaisessa arviointiprosessissa on siis itsenäinen organisaatioon tutustuminen. 

Muille ryhmille parasta ovat sen sijaan yhteiset keskustelut, jossa oma näkemys ja 

osaaminen laajenee kokemuksia ja ajatuksia vaihtamalla. Kaiken kaikkiaan kaikki 

tämäntyyppisen EFQM-arviointiprosessin vaiheet ovat erittäin hyödyllisiä ja tärkeitä 

kuitenkin siten, että ne hyödyttävät eniten arvioitavassa organisaatiossa työskenteleviä 

arvioitsijoita. 

 

Tämäntyyppisessä ulkoisessa EFQM-arviointitoimintamallissa sopiva arviointiryhmän 

koko on neljä henkeä. Näin on ainakin asia TE-keskusten kokoluokan julkisissa 

yksiköissä.  

 

Kuten tutkimuksen hypoteesi esitti, ulkoinen EFQM-arviointi osoittautui henkisesti 

melko raskaaksi. Kuitenkin selvästi vähiten raskaana prosessin kokivat kokeneet 

arvioitsijat ja raskaimpana ulkopuoliset ensikertalaiset. Voidaan siis sanoa, että 

arviointityön raskautta vähentää aikaisempi arviointikokemus, arviointivälineen ja 

arvioitavan organisaation hyvä tuntemus. Arvioinnin koettiin myös vieneen paljon 

aikaa suhteessa odotuksiin. Eniten aikaa prosessi vei TE-keskuslaisilta ja vähiten aikaa 

ulkopuolisilta kokeneilta arvioitsijoilta. Jälleen siis aikaisempi arviointikokemus 

nopeuttaa arvioinnin suorittamista. Kuitenkin arvioitavassa organisaatiossa 

työskenteleviltä arviointi vie eniten aikaa, koska heidän on kenties vaikea erottaa laajan 

tuntemuksensa takia EFQM-kriteereiden kannalta keskeisiä asioita.   

 

Raskaudestaan huolimatta arviointiprosessi koettiin hyödyllisenä suhteessa käytettyyn 

aikaan ja panokseen. Hyödyllisimpänä koko arviointiprosessin tunsivat ulkopuoliset 

ensikertalaiset, koska he oppivat arvioinnissa sekä organisaation toimintatapoja että 

ulkoisen arvioinnin suorittamista EFQM-mallilla. Arviointiin osallistuminen on siis 

kokonaisuudessaan hyödyllisintä ensimmäistä kertaa osallistuville arvioitavan 

organisaation ulkopuolisille arvioitsijoille. Sen sijaan vähiten arviointi hyödyttää 
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kokeneita arvioitsijoita, joilla on jo valmiiksi laaja tuntemus julkishallinnosta ja 

arviointityöskentelystä. Mielenkiintoista tässä huomiossa on, että kokeneilta 

arvioitsijoilta arviointi vie kuitenkin vähiten aikaa ja arviointi ei ole heille yhtä raskas 

kuin muille.  

   

Tämäntyyppinen arviointiprosessi edistää kaikkien osallistuvien arvioitsijoiden 

ammattiosaamisen kehittymistä. Lisäksi arvioinnin kautta saadaan 

kehittämisesimerkkejä, joita myös hyödynnetään omassa organisaatiossa. Eniten 

ammattiosaaminen lisääntyy ja kehittämisesimerkkejä saavat samaan organisaatioon 

kuuluvat ensikertalaiset. Ilmeisesti samassa organisaatiossa työskentelevät hyötyvät 

eniten oman organisaationsa tarkastelusta ammattiosaamisensa ja 

kehittämisesimerkkien kannalta, koska heille uudet opitut toimintatavat ovat helposti 

sovellettavissa omaan yksikköön. Ulkopuoliset ensikertalaiset saavat taas arviointiin 

osallistumisesta arviointiin liittyvää ammattiosaamista, kun taas kokeneilla 

arvioitsijoilla tämäkin hyöty jää muita vähäisemmäksi.  

 

Kaikki arvioitsijat uskoivat TE-keskusverkoston hyötyvän toteutetusta ulkoisesta 

arvioinnista. Kuitenkin eniten arvioinnin hyötyihin uskoivat ulkopuoliset ensikertalaiset 

ja vähiten kokeneet arvioitsijat. Ilmeisesti ensikertalaiset ja TE-keskuslaiset uskoivat 

arvioinnin hyötyihin, koska he itse kokivat oppineensa ja hyötyneensä arviointiin 

osallistumisesta. Kokeneet arvioitsijat olivat sen sijaan ilmeisesti pettyneitä kyseiseen 

arviointiin, koska he tiesivät, miten arviointi olisi parhaimmillaan voinut sujua. Tätä 

ajatusta tukee toinen tutkimustulos. Kokeneet arvioitsijat uskoivat nimittäin vahvimmin 

EFQM-mallin  soveltuvuuteen julkisen organisaation toiminnan arvioinnin välineeksi. 

Kokeneet arvioitsijat arvostavat käytettyä arviointivälinettä, mutta kritisoivat 

suoritettua arviointia. EFQM-mallin tuntemus ja käyttökokemus lisäävät siis uskoa 

mallin hyötyihin ja käyttökelpoisuuteen julkisella sektorilla. Tämä tukee ajatusta, että 

EFQM-malli vaatii perehtyneisyyttä, jotta sitä voidaan soveltaa tarkoitetulla tavalla.  

 

EFQM-arviointikohtia koettiin olevan hieman liikaa. Kuitenkin arvioitavan 

organisaation tunteminen ja aikaisempi arviointikokemus selvästi helpottaa myös 

arvioinnin suorittamista ja useiden arviointikohtien käsittelemistä.  
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Vastaajista 85%, ja erityisesti TE-keskuslaiset, suosittelisivat vastaavaa arviointia 

muille arvioitsijoille oppimisprosessiksi. Tällaisen arviointiprosessin läpikäyminen on 

siis selvästi opettava kokemus erityisesti arvioitavassa organisaatiossa työskenteleville 

arvioitsijoille. Tämä tuli ilmi myös avoimista vastauksista. Kaikista suurin 

arviointiprosessin hyöty liittyi arvioitsijoiden oppimiseen ja benchmarking-

näkökulmiin. Arvioitsijat kokivat oppineensa yksiköiden keskinäisestä vertaamisesta, 

sillä he näkivät sitä kautta uusia, erilaisia toimintatapoja. Benchmarkingin avulla he 

löysivät uusia kehittämismenetelmiä omaan organisaatioonsa. Lisäksi arvioitsijat 

oppivat uusia asioita kokeneemmilta arvioitsijoilta yhteisten keskusteluiden avulla. 

Arviointiin osallistuminen itsessään paransi osallistuneiden arviointi- ja laatuosaamista 

ja avasi EFQM-kriteeristöä. TE-keskusverkoston kuvausten avulla arvioitsijat saivat 

tiiviin perehdytyksen organisaation toimintaan.  

 

Erityisen hyödyllisinä arvioitsijat kokivat konsensuskokoukset, yksilöarvioinnin, 

asiantuntevan konsultin, ulkopuoliset asiantuntijat, arviointitiimin, arviointikäynnin ja 

tiukan aikataulun. Viimeiset kaksi kuitenkin jakoivat mielipiteitä voimakkaasti, sillä 

muutamat arvioitsijat tunsivat arviointikäynnin hyödyttömäksi organisaation huonon 

valmistautumisen takia. Lisäksi arvioinnin tiukka aikataulu oli monille suurin 

arviointiprosessin puute. Kuitenkin kaiken kaikkiaan kyseisen arviointiprosessin suurin 

ongelma oli kuvausten puutteellisuus, mikä vaikutti vahvasti myös TE-keskusten 

hyötymiseen. Kuvausten puutteiden takia annetut alhaiset pistemäärät saattoivat antaa 

vääristynyttä kuvaa TE-keskusverkostosta ja pisteytykset saattoivat olla jopa 

vahingollisia organisaatiolle. Tämän takia huolella tehty toiminnan kuvaus on 

keskeinen edellytys EFQM-arvioinnin suorittamiselle.  

 

Arviointi vaatii myös paljon aikaa ja huolellista perehtymistä sekä arvioitavaan 

organisaatioon että arviointityökaluun. Tämän takia valtion on tuettava 

arviointitoimintaa kouluttamalla arviointiosaajia sekä huomioimalla arvioinnin 

sovittamista muihin aikatauluihin ja resursseihin. Lisäksi kaikkien sidosryhmien, kuten 

arvioitsijoiden, organisaation, henkilöstön ja ministeriöiden, sitoutuminen arviointiin on 

erittäin tärkeää arvioinnin onnistumisen kannalta. Arviointien perusteella on tärkeää 

antaa rakentavaa kritiikkiä ja kehittämiskohteita ja arvioitavan organisaation on oltava 

avoimena uusille ehdotuksille. Lisäksi monesti EFQM-mallia sovellettaessa on 

painotettava mallin tiettyjä osa-alueita organisaation kannalta.   
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Kyselytutkimuksen kokoavana johtopäätöksenä on, että arvioitsijoiden näkökulmasta 

Euroopan laatupalkinnon avulla suoritettu ulkoinen arviointi tukee tilivelvollisuuden 

toteutumista, koska arviointi hyödyttää arvioitua organisaatiota ja arviointiin 

osallistuvia erityisesti benchmarking-oppimisprosessin kautta.  

 

5.4.4.  Kyselytutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Kysely toteutettiin tieteellisten sääntöjen mukaisesti objektiivisuuteen pyrkien, mutta 

muutamia kyselyn kohtia on hyvä pohtia reliabiliteetin ja validiteetin näkökulmasta.  

 

Kysely toteutettiin heti arvioinnin jälkeen ulkoisille arvioitsijoille, jolloin suoritettu 

arviointi oli  arvioitsijoiden tuoreessa muistissa.  Tässä mielessä kerätty tieto on 

luotettavaa. Myöhemmin toistettuna sama kysely ei välttämättä tuottaisi aivan 

samanlaisia tuloksia, koska arvioinnin jälkeen on voinut tapahtua asioita, jotka ovat 

vaikuttaneet arvioitsijoiden mielipiteisiin. Arvioitsijoiden vastaukset luokiteltiin ja 

analysoitiin mahdollisimman yksiselitteisesti. Kuitenkin eräs puute kyselyssä oli 

arviointiasteikko yhdestä viiteen, jossa kaikkien arvojen tarkkaa merkitystä ei oltu 

ennalta nimetty. Tämä vaikeutti tulosten tulkintaa ja tulkinnassa vaikuttikin tutkijan 

oma näkemys arvojen sisällöstä. Kuvioiden tulkinnassa puutteena oli, että TE-

keskuksen aikaisemmin arviointiin osallistuneita edustajia oli vain yksi, jolloin tämän 

vastaajan mielipiteet saivat kuvioissa liian suuren painoarvon. Arvioitsijan vastauksia ei 

kuitenkaan huomioida kuvioiden tulkinnassa samanarvoisena kuin muiden ryhmien 

vastauksia. Nämä puutteet ja rajoitukset huomioiden kysely voitaisiin toistaa ja 

analysoida uudestaan ilman, että tuloksissa olisi suurta eroja tämän tutkimuksen 

tuloksiin.  

 

Validiteetin näkökulmasta tärkeää on, että tutkimuksen tulokset edustavat 

arvioitsijoiden näkemyksiä kattavasti. Kyselyn vastausprosentti oli hyvin korkea, joten 

vastaukset saatiin varsin edustavalta otokselta perusjoukosta. Tässä mielessä tutkimus 

mittaa sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata. Lisäksi päätelmät on perusteltu vastauksista 

lasketuilla tunnusluvuilla ja vastaajien lukumäärillä (avoimissa kysymyksissä), joten 

lukijan on mahdollista seurata tutkijan päätelmiä. Lisäksi kyseisessä arvioinnissa 

organisointi ja ohjaus sujui vastaajien mielestä hyvin, joten arvioinnin käytännön 
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järjestelyt eivät todennäköisesti vaikuttaneet kielteisesti arviointiin suhtautumiseen ja 

tutkimustuloksiin. Tässäkin tutkimuksessa voidaan tietysti pohtia, antavatko arvioitsijat 

oikean kuvan suhtautumisestaan arviointiin, vai antavatko he tarkoituksella 

todellisuutta myönteisemmän kuvan. Lisäksi voidaan pohtia vastaajien 

vastauskäytäntöjä, sillä jotkut vastaajat saattavat vastata järjestäen tietyillä numeroilla. 

Esimerkiksi TE-keskuslaiset olivat järjestäen myönteisempiä vastauksissaan kuin muut 

ryhmät. Tällainen vastausten järjestelmällinen myönteisyys on kuitenkin 

todennäköisesti yksi keskeinen tutkimustulos ja huomioitava asia. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti on tutkimuksen tarkoitukseen 

nähden riittävä. 
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6.  YHTEENVETO  
 

 

Tämä tutkimus tarkasteli Euroopan laatupalkintomallia (EFQM-mallia) Suomen 

julkisen sektorin laadun edistämisen kontekstissa. Tutkimuksessa Euroopan 

laatupalkintomalli nähtiin osana laajaa Suomen julkishallinnon uudistumista ja 

tilivelvollisuuden, tuloksellisuuden ja laadun edistämisen kokonaisuutta. Keskeisimpänä 

tutkimuskysymyksenä oli, toteuttaako Euroopan laatupalkintomalli ja case:n osalta 

erityisesti ulkoinen EFQM-arviointi tilivelvollisuutta? Tutkimuksessa selvitettiin, 

kuinka hyvin malli edistää tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden toteutumista ja soveltuu 

julkishallinnon laadun arviointiin. Tutkimuksen tarkoitus oli paikantaa mallin käytön 

erilaisia hyötyjä ja puutteita julkisten yksiköiden arviointityön välineenä.  

 

Seuraavassa esitetään lyhyesti tutkimuksessa käsitellyt teoriakokonaisuudet ja niissä 

esille tulleet keskeiset näkökohdat. Viimeisessä luvussa eli johtopäätöksissä ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksissa esitetään tutkimuskysymyksiin tutkimuksen perusteella 

löydetyt vastaukset.  

 

Tilivelvollisuus, tuloksellisuus ja tulosohjaus 

 

Tutkimuksen toinen luku käsitteli kaiken arviointi- ja laatutoiminnan taustalla olevaa 

tekijää, nimittäin tilivelvollisuutta ja siihen liittyvää tuloksellisuutta ja tulosohjausta. 

Julkishallinnossa tilivelvollisuuden määritelmä käsittää toimijan vastuun resurssien 

tehokkaasta ja tuloksellisesta käytöstä ja toiminnan toteutumisen raportoinnista. 

Tilivelvollisuuden käsite on laajentunut viime vuosina ja siihen on sisällytetty yhä 

useampia vaatimuksia. Tilivelvollisuuden toteutuminen edellyttää onnistunutta 

toimintaa ja monipuolista raportointia myös tulevaisuuden suunnitelmista ja 

sitoumuksista. Tärkeää on taata ”value for money”, jossa huomioidaan myös eettisiä 

näkökulmia. Tilivelvollisuutta edellytetään erikseen käytännön toiminnasta ja 

johtamisesta.  

 

Tilivelvollisuuden ja onnistuneen toiminnan yhteydessä puhutaan tuloksellisuudesta, 

joka pitää sisällään erilaisia onnistumisen edellytyksiä. Aikaisemmin puhuttiin 
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taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta, mutta nykyään 

tuloksellisuudessa on korostettu näiden lisäksi henkilöstövoimavaroja ja toiminnallista 

tuloksellisuutta. Toiminnallisen tuloksellisuuden keskeiseksi osatekijäksi on määritelty 

laadunhallinta. Tuloksellisuuden päätarkoitus Suomessa on saada toiminnalle 

läpinäkyvyyttä. Tuloksellisuuden eri osa-alueista kerätään tuloksellisuusinformaatiota, 

erityisesti arviointien ja muiden tarkastusten avulla. Tuloksellisuustiedon keräämisessä 

huomiota on kiinnitettävä tiedon laatuun ja kustannuksiin, käytettäviin malleihin, tiedon 

käyttäjiin ja tiedonkerääjien osaamisen kehittämiseen. Arviointityön onnistumisen 

kannalta tärkeää on työn tarkka suunnittelu, toteutuksen laadukkuus, arvioinnin 

liittäminen osaksi normaalia toimintaa ja tulosten hyödyllisyys toiminnan suunnittelussa 

ja kehittämisessä. Tärkeää on myös tulosten aito hyödyntäminen.  

 

Tilivelvollisuuden ja tuloksellisuusinformaation merkitys korostuu ministeriöiden 

tulosohjauksessa, sillä ohjausjärjestelmän perustana on toimivien tavoitteiden muotoilu 

tuloksellisuuden osakriteereitä käyttäen. Tavoitteiden asettamisessa ja tulossopimuksia 

tehtäessä tarvitaan laajaa arviointitietoa aikaisemmasta toiminnasta sekä 

kehitysnäkymistä. Tarvitaan monipuolista mittausta ja strategisten näkökulmien 

huomioimista. Tämä edellyttää laajojen kokonaisuuksien systemaattista arviointia. 

Laadun korostuessa tuloksellisuuden osatekijänä laadun arviointi on noussut tärkeään 

rooliin myös tulosohjauksessa ja toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. 

Arvioinnissa käytetään erityisesti laatupalkintokriteereillä suoritettavaa itse- tai ulkoista 

arviointia. Tulosohjauksen korostuminen ja ohjauksessa havaitut ongelmat ovat 

lisänneet laadun merkitystä ja laadun edistämistoimintaa julkishallinnossa. 

Laatutoiminta on myös vaikuttanut tulosohjaukseen ja tulosohjaus on lähentynyt 

sisällöltään laatujohtamista.   

 

Laatu, laatujohtaminen ja laadun edistämisen menetelmät  

 

Euroopan laatupalkintomallin viitekehikko osoittautui tutkimuksessa yllättävän laajaksi 

kokonaisuudeksi. Laatua, laatujohtamista ja laadun edistämisen menetelmiä 

käsiteltiinkin tutkimuksessa suunniteltua laajemmin. Laatu on nykyään painottunut 

entistä enemmän kriittisenä menestystekijänä, minkä takia laatuun on välttämätöntä 

panostaa, jos aikoo pärjätä markkinoiden tiukentuvassa kilpailussa. Laadulle ei löydy 
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yhtä selkeää määritelmää, sillä siihen voidaan liittää kaikki myönteinen organisaatiossa. 

Laadun määritelmän laajentumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti laatupalkintomallit.  

 

Laadussa korostuu asiakaskeskeisyys ja odotusten täyttäminen. Julkisessa 

palvelutoiminnassa on huomioitava lisäksi monia asioita, kuten kansalaiset, 

oikeudenmukaisuus ja poliittinen päätöksenteko. Lisäksi nykyään on huomioitava myös 

ympäristön laatunäkökohdat. Julkisen sektorin laatu on lyhyesti määritelty niistä 

ominaisuuksista koostuvaksi kokonaisuudeksi, jolle perustuu toiminnan kyky täyttää 

sille asetetut vaatimukset. Asiakastyytyväisyys on myös julkishallinnossa keskeinen 

laatutekijä, mutta julkisessa toiminnassa asiakkaan määritelmä on hyvin laaja. Nykyään 

kaikilla sektoreilla laatu on korostunut pyrkimyksenä erinomaisuuteen kaikessa 

toiminnassa.  

 

Total Quality Managementilla eli kokonaisvaltaisella laatujohtamisella on myös monta 

määritelmää. Laajimmassa merkityksessään se on tulosohjaukseen rinnastettava 

johtamismalli, jonka tarkoitus on huomioida laatu kaikessa toiminnassa. 

Laatujohtamisen lähtökohtana on asiakas- ja ihmiskeskeisyys ja laatutoimintaa ohjaavat 

periaatteet, joista julkisella sektorilla korostuu esimerkiksi yhteiskunnallinen vastuu. 

Laatujohtamisella on lukuisia laadun edistämisen tapoja ja menetelmiä, joista 

tunnetuimpia ovat laatujärjestelmät ja laatupalkinnot. Laatujohtaminen liittyy muihin 

johtamismalleihin, kuten strategiseen johtamiseen ja tulosjohtamiseen. 

Tulosjohtamiseen se tuo lisänäkökulmia erityisesti laadun ja tulevaisuuteen 

suuntautumisen osalta.  

 

Laatujohtamisen keskeiset välineet, laatujärjestelmät, korostavat laadun varmistusta 

toimintaan ennalta. Ne ohjeistavat ja standardoivat tuotantoa pyrkimyksenään tuotannon 

yhdenmukaisuus. Tunnetuin laatustandardijärjestelmä on ISO 9000 -sarja. Julkisessa 

toiminnassa laatujärjestelmien hyötyjä ovat kansainvälinen hyväksyttävyys, 

vertailukohteiden saaminen, toiminnan jatkuva kehittäminen ja minimilaatutason 

takaaminen. Lisäksi ne tukevat laatupalkintomalleja laadun varmistamisessa. Kuitenkin 

laatujärjestelmiin liittyvään sertifiointiin suhtaudutaan julkishallinnossa varauksella. 

Laatujärjestelmät eivät myöskään riitä erinomaisuuden saavuttamiseen, mutta ne sopivat 

hyvin muun laatutyön rungoksi. Laatujärjestelmät eivät siis välttämättä edistä 

tuloksellisuutta, mutta varmistavat sitä laadun osalta. 
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Laatupalkintomallit ovat laatujohtamisen kokonaisvaltaisimpia laadun edistämisen 

välineitä. Suomen julkiset organisaatiot ovat osallistuneet Suomen 

laatupalkintokilpailuun 1990-luvun puolesta välistä alkaen. Vuonna 2001 kilpailun 

perusteiksi otettiin Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) kriteerit. Laatupalkinnot 

edistävät toiminnan erinomaisuutta ja kilpailukykyä toiminnan ja tulosten 

arviointialueiden ja -kriteerien avulla. Kriteerit perustuvat menestyksellisten 

organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa tärkeiksi havaittuihin 

toimintaperiaatteisiin. Kriteerit eivät velvoita mihinkään lähestymistapaan, mutta 

antavat toiminnalle suuntaviivoja.  Laatupalkintojen tärkein tarkoitus onkin paikantaa 

toiminnan vahvuudet ja parannusalueet, tuoda esiin kehittämiskohteita ja systematisoida 

prosesseja. Mallien avulla myös pisteytetään ja palkitaan edistyksellistä toimintaa. 

Laatupalkintomalleissa on vain vähän eroja. Mallit soveltuvat kaikenlaisille 

organisaatioille ja niitä sovelletaan ympäri maailmaa. Kilpailuun osallistumisen sijaan 

eniten malleja sovelletaan toiminnan itsearvioinnissa. Laatupalkintomallit eivät tyydy 

vain keskinkertaiseen suoritukseen. Ne edistävät ja tukevat toiminnan laatua ja 

tuloksellisuutta hyvin kokonaisvaltaisesti pyrkien erinomaisuuteen. 

 

Laatujohtamisen ja laadun on todettu vaikuttavan myönteisesti sekä suurten että pienten 

organisaatioiden tuloksellisuuteen. Laatujohtaminen tuo sekä sisäisiä että ulkoisia 

hyötyjä. Hyötyjä ovat esimerkiksi myynnin, kilpailuedun, kannattavuuden,  

taloudellisen suorituskyvyn sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden parantuminen. 

Laatutyö kehittää myös toimintaa, prosesseja, organisaatio- ja johtamiskulttuuria ja 

helpottaa esimerkiksi kilpailuttamista.  Hyödyt näkyvät kuitenkin usein vasta pitkän 

ajan kuluttua. Laatumenetelmistä hyödyllisimmiksi yritykset näkevät yksinkertaiset 

menetelmät, sillä laajat kehittämismenetelmät vievät paljon resursseja ja vaativat 

osaamisen kehittämistä.  

 

Laatutyön suurin puute onkin sen vaatimat resurssit ja paperityön lisääntyminen. Lisäksi 

laadun määritelmä ja siihen liittyvät käsitteet koetaan haasteellisiksi. Laatumenetelmät 

kehitettiin alun perin yritystoimintaan, joten julkishallinnon laatutoiminnassa ja 

menetelmien käytössä on huomioitava julkisen toiminnan erityispiirteitä. 

Laatujohtamisen onnistuminen edellyttää johdon ja henkilöstön sitoutumista, vapaata 

tiedonkulkua,  välineiden hallintaa ja edistämistoiminnan liittämistä muuhun 
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toimintaan. Erittäin tärkeää on myös koko organisaatiokulttuurin muokkaaminen laatua 

edistäväksi. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin sanoa, että laatujohtaminen tukee 

tuloksellisuutta ja tilivelvollisuuden toteutumista, ja on erittäin menestyvä ja 

välttämätön kilpailustrategia myös julkishallinnossa.  

 

Suomen julkishallinnon laadun edistäminen 

 

Suomen julkishallintoon laatujohtamisen ensimmäiset aallot saapuivat 1980-luvun 

alussa, mutta vahvimmin laatua on  edistetty 1990-luvun alusta alkaen. Tämä on 

tarkoittanut lukuisia hankkeita, joissa on korostunut läpinäkyvyys, laatukontrolli ja 

asiakkaan tarpeiden huomioiminen. Tilivelvollisuutta, tuloksellisuutta ja arviointitiedon 

käytettävyyttä on edistetty esimerkiksi Parempaan tilivelvollisuuteen -hankkeessa ja 

tulosohjausta erityisesti keskushallintohankkeessa. Julkishallinnon kokonaisvaltaista 

laatua tuloksellisuuden osatekijänä on edistetty laajoilla laatustrategioilla ja -

suosituksilla ja esimerkiksi kansallisella palvelu- ja laatuhankkeella. Keskeisten 

laatumenetelmien, EFQM- ja CAF-mallien, benchmarkingin ja BSC:n, käyttöä on 

edistetty erillisillä hankkeilla ja menetelmien vaikuttavuutta on arvioitu niiden edelleen 

kehittämiseksi.   

 

Julkishallinnon laatutyö on lisännyt kiinnostusta laatutoimintaan, edistänyt 

laatuosaamisen kehittymistä ja menetelmien hallintaa. Keskeisenä laadunhallinnan 

sisältönä yksiköillä on ollut esimerkiksi prosessien analysointi. Laatumenetelmien 

käyttö on lisääntynyt ja tärkeää onkin, että menetelmiä käytetään rinnakkain. Suomen 

julkishallinnossa laatutoiminta ja laatu on edennyt huomattavasti paikallistasolla, 

kuntien ja valtion tarjoamissa palveluissa. Laatutoiminta on myös lisännyt yksiköiden 

omaehtoista toiminnan kehittämishalukkuutta. Kehittämistoiminnan ja laatutoiminnan 

lisääntyminen tukee tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden toteutumista.  

 

Julkisen laatutyön kritiikkiä toi esille varsinkin Lillrank, joka kyseenalaistaa koko 

julkisen sektorin laadun olemassaolon. Näin pitkälle vietyä kritisointia ei muissa 

lähteissä esiinny. Julkishallintoa onkin kehitettävä entistä laadukkaammaksi sen 

reunaehtojen ja puitteiden vallitessa. Kuitenkin havaittuja puutteita julkisessa laadussa 

on toiminnan ohjauksessa, suunnittelussa, sitoutumisessa, resursoinnissa, 

kustannuksissa ja oleellisten laatunäkökulmien tarkassa määrittämisessä. Lisäksi 
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ongelmana on nähty laadun eriytyminen laatuammattilaisten toiminnaksi ja 

arviointitiedon vajavainen hyödyntäminen. Julkishallinnossa uskotaan myös  olevan 

enemmän muutosvastustusta kuin yksityisellä sektorilla. Toisten mielestä julkista 

toimintaa on tärkeää kehittää yksityisen sektorin suuntaisesti, toisten mielessä tässä on 

menty jo liian pitkälle.  

 

Suomen julkishallinnossa laatutoimintaa on ollut runsaasti ja se on tukenut 

tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden toteutumista. Laatutoiminnassa on kuitenkin vielä 

puutteita, jotka heikentävät laatutyön tuloksellisuutta. Laatujohtamisen onnistunut 

soveltaminen edellyttää monivuotista laadun edistämisen harjoittelua ja vahvan 

laatukulttuurin rakentamista. Laatua on edistetty julkishallinnossa vähemmän aikaa kuin 

yksityisellä sektorilla, joten edistämistyön vaikutukset ja toiminnan kehittyminen eivät 

ole julkisella sektorilla vielä selkeästi nähtävissä.   

 

Euroopan laatupalkintomalli EFQM 

 

EFQM-malli on Euroopan laajimmin sovellettu laatupalkintomalli. Sen suurin etu on 

kansainvälinen vertailtavuus sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lisäksi malli 

sopii laadun edistämiseen kaikennäköisille ja -kokoisille organisaatioille. Mallin on 

todettu soveltuvan myös julkisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen tietyin 

painotuksin. 

 

Euroopan laatupalkintomallin tarkoitus on pyrkiä erinomaisuuteen herättämällä 

keskustelua keskeisistä liiketoiminnan ja johtamisen toimintamalleista. Malli 

eritteleekin erilaisia erinomaisuuden tunnuspiirteitä, jotka ovat pitkälti samat kuin 

laatujohtamisen periaatteet. Mallissa korostuu esimerkiksi prosessilähtöisyys, 

ihmiskeskeisyys, johtajuus, oppiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. EFQM-

mallissa keskeistä on sen kokonaisvaltaisuus, koska malli tarkastelee toimintaa ja 

tuloksia hyvin laajasti yhdeksän arviointialueen kautta. Alueista viisi tarkastelee 

toimintatapoja ja neljä tuloksia. Mallin taustalla on jatkuvan parantamisen kehää 

kuvaava TUTKA-arviointilogiikka, jonka avulla myös pisteytetään toimintaa. EFQM-

mallia käytetään eniten toiminnan itsearvioinnissa, mutta julkishallinnon yksiköiden on 

todettu tarvitsevan myös säännöllistä ulkoista arviointia.  
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Julkisessa toiminnassa laatupalkintomallin käyttö edellyttää tiettyjä huomioita 

arviointialueissa. Erityisesti tuloksia koskevat alueet vaativat tarkennuksia, sillä 

julkishallinnon tuloksellisuudessa ei painotu taloudellinen voitontavoittelu, vaan 

esimerkiksi kansalaisnäkökulma ja poliittinen päätöksenteko. Lisäksi 

laatupalkintomallit nostavat esille julkishallinnolle tyypillisiä tavoiteristiriitoja. 

Laatupalkintomallien käyttäminen joka tapauksessa monipuolistaa toiminnan ja tulosten 

tarkastelua esimerkiksi prosessiajattelunsa takia, ja siksi laatupalkintomallia suositellaan 

käytettäväksi esimerkiksi tulosohjauksessa. Kuitenkin laadun edistämisen välineet on 

valittava tilannekohtaisesti ja laadun edistäminen edellyttää kokonaisvaltaista 

näkökulmaa. Julkisen sektorin laatupalkintohanke ei suosittele toimiala- ja 

organisaatiokohtaisia muutoksia malliin. Ihalaisen ja Höltän (2001) mielestä 

laatujohtamista rajoittaakin epämääräisyys, kun organisaatiot usein muokkaavat mallista 

omannäköisensä version.    

 

Benchmarking, BSC ja CAF 

 

Euroopan laatupalkintomalliin liittyy monta muuta laadun edistämisen menetelmää, 

joista keskeinen on benchmarking eli vertailukehittäminen. Laatupalkinta edellyttää 

benchmarking-toimintaa ja benchmarkingissa voidaan käyttää vertailupohjana 

laatupalkintomallin kriteereitä. Lisäksi laatupalkintovoittajista saa hyviä 

vertailukohteita. Myös benchmarkingissa korostuu  voimakkaasti oppiminen, mikä 

tukee laatutoimintaa. Benchmarkingia on suositeltu käytettävän julkishallinnon laadun 

edistämiseen, mutta menetelmän soveltamisessa ongelmia aiheuttaa erityisesti sopivien 

vertailukohteiden löytäminen. Lisäksi julkisen toiminnan benchmarkingissa puutteena 

on ollut yksipuolisten indikaattorien käyttö. Indikaattoreina kannattaakin käyttää 

laatupalkintomallien kaltaista kattavaa kriteeristöä. Benchmarking pyrkii 

erinomaisuuteen, mahdollistaa esikuvilta oppimisen ja toiminnan kehittämisen muiden 

organisaatioiden parhaiden käytäntöjen viitoittamana. Sen etuja ovat myös toimialat 

ylittävä vertailu, hyödyt lyhyelläkin aikavälillä ja suorituskyvyn parantaminen. 

Benchmarking liittyy myös strategiseen ohjaukseen. Benchmarking mahdollistaa 

tuloksellisten toimintatapojen löytämisen ja edistää sitä kautta tuloksellisuutta.  

 

Toinen Euroopan laatupalkintomallia tukeva kehittämismenetelmä on Balanced 

Scorecard eli tasapainotettu mittaristo. Sen avulla kerätään tuloksellisuusinformaatiota 
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kokonaisvaltaisempaa tietoa ja tuetaan strategista ohjausta ja arvioinnin kehittämistä. 

Tasapainotettua mittaristoa käytetään julkishallinnossa erityisesti strategisen 

suunnittelun ja toimeenpanon välineenä ja tulossopimuksia tehtäessä. Lisäksi mittaristo 

tukee laatutoimintaa ja benchmarkingia tulevaisuuteen suuntautumisen ja asiakas-

prosessi –ajattelun osalta. BSC:n onkin todettu soveltuvan hyvin julkishallinnon 

käyttöön. Lisäksi julkishallinnossa on saatu hyviä kokemuksia BSC:n ja 

laatupalkintomallien rinnakkaisesta soveltamisesta. Mittaristoa sovelletaan laatutyön 

ohella esimerkiksi TE-keskusverkostossa. 

 

Laatupalkintomalleja kehitetään jatkuvasti ja Euroopan laatupalkintomalli onkin saanut 

rinnalleen CAF-mallin. CAF on erityisesti julkishallinnon erityispiirteitä huomioiva 

itsearviointimalli, joka soveltuu etenkin arviointitoiminnan alkuvaiheessa oleville 

yksiköille. CAF-mallin etuna EFQM-malliin verrattuna on sen helppokäyttöisyys, 

yhteensopivuus monien muiden mallien kanssa ja tulkinnat julkishallinnon kannalta. 

Kuitenkin EFQM-mallin etuna on toiminnan järjestelmällistä kehittämistä tukeva 

pisteytys. Mallit ovat hyvin pitkälti samanlaiset eikä niiden paremmuusvertailu ole 

järkevää. EFQM- ja CAF-mallia voidaankin soveltaa yhtä aikaa.   

 
Case-organisaatio TE-keskusverkosto ja sen laatutyö 
 

Tutkimuksen case-organisaationa oli kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 

yleisohjauksen alainen työvoima- ja elinkeinokeskusverkosto (TE-keskusverkosto), joka 

perustettiin vuonna 1997. TE-keskuksia on 15 kappaletta ja niiden toimenkuva on hyvin 

laaja. Pääasiallisesti keskusten palvelut jaetaan rahoitus-, koulutus-, kehittämis- ja 

neuvontapalveluihin. Lisäksi keskukset edistävät maatilataloutta, kalataloutta ja 

maaseutuelinkeinoa, työmarkkinoita, työllisyyttä, pk-yritysten toimintaa ja valvovat 

normien noudattamista. TE-keskuksia ohjaa kolme eri ministeriötä, KTM, työministeriö 

ja maa- ja metsätalousministeriö. Keskusten tavoitteet sovitaan vuosittain 

keskuskohtaisesti ministeriöiden kanssa tehtävillä tulossopimuksilla.  

  

Sekä kauppa- ja teollisuusministeriössä että TE-keskusverkostossa tehdään hyvin laajaa 

toiminnan kehittämis- ja laatutyötä. Keskuksissa laatutyö aloitettiin heti niiden 

perustamisen jälkeen ja sitä on lisätty ja kehitetty koko keskusten olemassa olon ajan. 

Keskuksilla on yhteinen valtakunnallinen laatutyöryhmä, joka vastaa erityisesti 
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laatutyön edistämisestä ja tulossopimusten laatutavoitteiden viitoittamisesta. 

Tulosohjausta tukee lisäksi käytössä oleva BSC-menetelmä, josta jokainen keskus 

vastaa itse. TE-keskusten toiminta on sisäisesti hyvin avointa, mikä mahdollistaa 

benchmarkingin hyödyntämisen jokapäiväisessä toiminnassa. Asiakastyytyväisyys on 

keskusten laatutyössä keskeistä, joten keskukset tekevät vuosittain hyvin laajaa 

asiakastyytyväisyysmittausta. Lisäksi TE-keskusten henkilöstöä koulutetaan 

laatumenetelmien hallintaan.  

 

TE-keskusverkostossa laatutoiminta on painottunut laatupalkintomallilla suoritettavaan 

itsearviointiin. Itsearviointia on suoritettu jo useamman vuoden ajan Suomen 

laatupalkintoperusteilla ja nykyään CAF-mallilla. Keskusten tulossopimuksissa 

määritellään laatutavoitteet, joihin kuuluu muun muassa itsearviointien suorittaminen ja 

tavoiteltava pistetaso. TE-keskuksissa on suoritettu tähän mennessä vain kerran 

ulkoinen laatupalkintoarviointi, joka tapahtui vuonna 2004 EFQM-malllilla. Arviointi 

suoritettiin osana tulosohjauksen terävöittämistä ja tilivelvollisuuden tehostamista. 

Arvioinnin tarkoituksena oli saada TE-keskuksille selkeä pisteytys, toiminnan 

parannusehdotuksia, kehittämishankkeita ja benchmarking-hyötyjä. Arviointiin 

osallistui 14 TE-keskusta ja 14 ulkopuolista ja 24 TE-keskuslaista arvioitsijaa.  

 

Ullkoinen EFQM-arviointi onnistui suunnitellussa aikataulussa ja sen avulla aloitettiin 

useita valtakunnallisiakin toiminnan kehittämishankkeita. Arvioinnissa ei kuitenkaan 

saavutettu tavoiteltua pistetasoa erityisesti kuvausten puutteellisuuden takia. Arvioinnin 

perusteella TE-keskukset luokiteltiin laatutoiminnan kehittämisen alkutaipaleelle, mutta 

kuitenkin hyvin paljon yksikkökohtaisia eroja on. Tämän hetken esimerkkinä on 

Pirkanmaan TE-keskuksen CAF-kuvaus, joka hyväksyttiin yhdeksi Suomen parhaista 

käytännöistä kansainväliseen seminaariin.  

          

Case-tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla TE-keskusverkoston ulkoisten 

EFQM-arvioitsijoiden näkemyksiä arvioinnista, sen hyödyistä ja puutteista. Vastausten 

perusteella pyrittiin arvioimaan EFQM-perusteisen ulkoisen arvioinnin soveltuvuutta 

julkishallinnon käyttöön tilivelvollisuuden näkökulmasta. Kyselyssä erityistä huomiota 

kiinnitettiin oppimis- ja benchmarking-näkökulmiin. Kyselytutkimuksen yhteenveto ja 

johtopäätökset ovat luvun viisi lopussa, joten niitä ei tässä yhteydessä esitetä. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSMAH-

DOLLISUUDET 
 

 
Laatutoiminnan keskeinen vaikeus on laatuun liittyvä terminologia, joka vaatii hyvin 

laajaa ja tarkkaa perehtymistä. Myös Euroopan laatupalkintomallin ymmärtäminen 

julkishallinnon laadun edistäjänä vaatii koko laadun edistämisen kehikon tuntemista. 

Tämän havainnon takia tutkimuksessa selvitettiin laajasti laatuun liittyvät keskeiset 

käsitteet ja muut laatupalkintotoimintaa tukevat mallit. Tutkimuksessa nousi esille 

hyvin paljon näkökulmia, joita voisi tutkia tarkemminkin, mutta se vaatisi laajaa 

jatkotutkimusta. Kuitenkin tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä 

Euroopan laatupalkintomallista ja sen hyödyistä ja puutteista tilivelvollisuuden 

näkökulmasta.  

 

Seuraavassa esitetään aikaisempaan tutkimustietoon pohjautuen Euroopan 

laatupalkintomallin hyötyjä ja havaittuja puutteita tilivelvollisuuden toteuttajana. 

Lisäksi kootaan yhteen asioita, joita EFQM-arviointiprosessin tuloksellinen 

suorittaminen edellyttää.  

 

EFQM-mallin suurimmaksi eduksi nousivat tutkimusten perusteella kansainvälinen 

vertailtavuus ja mallin kokonaisvaltaisuus. Malli sopii yleisyytensä takia kaikenlaisille 

organisaatiolle ja tukee vertailua yli sektorirajojen. EFQM-malli tarkastelee laatua hyvin 

monesta näkökulmasta, kattaa suuren osan perinteisen liikkeenjohdon periaatteista ja 

auttaa TQM-periaatteiden saattamisessa käytäntöön samalla laajentaen laatujohtamisen 

näkökantaa. Malli myös yhdistää muita johtamisen välineitä selkeäksi kokonaisuudeksi. 

EFQM-malli huomioi kaikki sidosryhmät, myös kansalaiset, joten se auttaa toiminnan 

osallistuvassa kehittämisessä. Lisäksi malli aktivoi henkilöstön kuuntelemiseen ja 

asiakastyytyväisyyden mittaukseen. Kriteerit uusiutuvat vuosittain, mikä edistää 

toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Keskeistä mallissa on myös tuloksen ja tekemisen 

suhde.  

 

Mallin suuri etu on myös sen monikäyttöisyys, sillä mallia voidaan hyödyntää sekä 

laatutoimintaan että muuhun toiminnan kehittämiseen. EFQM-mallin avulla löydetään 
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parannuskohteita, vältetään kehittämisaloitteiden päällekkäisyyksiä ja priorisoidaan 

hankkeita. Lisäksi EFQM-malli systematisoi toiminnan kaikkia osa-alueita ja tukee 

toimintaprosessien järjestelmällistä kehittämistä. Malli tukee toiminnan johtamista 

muutoshankkeissa, johtamisjärjestelmien yhteensopivuuden arvioinnissa ja 

strategioiden toteuttamisessa. Lisäksi mallista on hyötyä toimintojen välisen yhteistyön 

kehittämisessä, resurssien ja kapasiteettien mittaamisessa sekä kilpailuedun 

analysoimisessa. Malli tukee siis suunnittelua monella tavalla. Lisäksi malli auttaa 

esimerkiksi laatujärjestelmän laatimisessa.  

 

Euroopan laatupalkintomallin tärkeänä hyötynä nähtiin se, että mallin avulla voidaan 

paikantaa laadun parantamisen saavutuksia ja motivoida laatutyöhön ja kehittämiseen. 

Malli luo myös perustan yhteiselle kielelle ja ajattelutavalle, ja sitä kautta se helpottaa 

viestintää esimerkiksi parhaista käytännöistä. Malli tuo myös kokemusperäistä tietoa 

näkyväksi tiedoksi. Tämä taas auttaa roolien ja toiminnan syvällisessä ymmärtämisessä. 

EFQM-mallia soveltamalla saadaan tietoa toimintaympäristöstä, mikä auttaa 

sopeutumaan muutoksiin. Näiden näkökulmien perusteella EFQM-malli tukee koko 

organisaation oppimista. EFQM-mallin suurin hyöty saavutetaan tutkimusten mukaan 

käytettynä omavastuisesti ja muihin vertaamalla. 

 

Laatupalkintokilpailuun osallistumisesta on tutkimusten mukaan lukuisia hyötyjä 

organisaatiolle. Kilpailuun osallistuminen antaa puolueettoman, edullisen ulkoisen 

arvioinnin ja palauteraportin. Laatupalkinnon voittamisen on lisäksi todettu tuovan 

ulkopuolisten luottamusta, motivoivan työntekijöitä, parantavan yhteishenkeä ja 

ohjaavan toimintaa oikeaan suuntaan. Laatupalkinnon koetaan myös olevan tärkeä 

tunnustus laatutyöstä, joka nostaa organisaation ja henkilöstön itsetuntoa oikealla 

tavalla. Lisäksi voittaminen tuo julkisuutta, uusia kontakteja, benchmarking-

mahdollisuuksia ja taloudellista hyötyä. Kilpailun voittaminen hyödyttää siis 

esimerkiksi markkinointia. Joissain tutkimuksissa mainittiin kilpailun voittamisen 

kohottavan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, lisäävän myyntiä ja kasvattavan 

markkina-arvoa.  

  

Euroopan laatupalkintomallin puutteina nähtiin, että malli on melko abstrakti ja 

vaikeaselkoinen. Myös mallin terminologia koetaan usein vaikeaksi. Hakemusten 

kirjoittaminen tuottaa vaikeuksia ja se koetaankin työlääksi. Lisäksi osakuvausten 
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yhteen liittäminen on vaikeaa. Näiden syiden takia mallin käyttö edellyttää laajaa 

perehtymistä malliin ja laatukäsitteisiin. Mallin käytön puutteina nähtiin myös 

lisääntyneet esiintymiset ja rahanmeno, lisätyöt ja laatupaineet. 

 

EFQM-mallin sisällön ongelmana nähtiin esimerkiksi laatupalkintokriteerien 

tulossidonnaisuuden korostuneisuus, kriteerien yleistettävyys ja asiakkaan 

huomioiminen vain tuotantoketjun loppupäässä. Kuitenkin joissain tapauksissa 

itsearvioinnin pisteytyksen koettiin korostavan liikaa tiettyjä asioita, kuten asiakasta. 

EFQM-mallin puutteeksi mainittiin myös, ettei se huomioi erilaisia arvoja ja 

tiedostamattomia perusoletuksia. Lisäksi laatupalkintojen koettiin soveltuvan parhaiten 

ennestään samansuuntaisten kriteeristöjen mukaan toimivien organisaatioiden 

arviointiin. Malli saattaakin pelottaa organisaatioita, joilla on omanlainen suhde 

laadunhallintamenetelmiin. Lisäksi varsinkin laatutoiminnan alkuvaiheessa malli saattaa 

osoittaa vain puutteita. Tämän takia ennen laatupalkintoarviointiin ryhtymistä on 

varmistettava, että organisaatio on valmis arvioitavaksi. Lisäksi organisaation on 

hallittava EFQM-menetelmän käyttö, jotta toiminnan itsearviointi ja kuvaus onnistuu. 

Mallin soveltamistapaan kannattaa myös kiinnittää huomiota, sillä huonosti sovellettuna 

malli saattaa olla byrokraattinen väline, joka ei toteuta tilivelvollisuutta tarkoitetulla 

tavalla.  

 

Euroopan laatupalkintomallin yleisyys koetaan joissain tapauksissa puutteeksi, koska 

yleisyyden takia mallia joudutaan tulkitsemaan hyvin paljon. Lisäksi kriteerien jatkuva 

uudistuminen aiheuttaa lisätöitä ja koulutusta ja vaikeuttaa eri vuosien tietojen vertailua. 

Jotkut uskovat laatujärjestelmän olevan laatupalkintomallia kestävämpi organisaation 

johdon vaihtuessa kesken laatutoiminnan. Joka tapauksessa pelkän laatupalkintomallin 

käyttö ei yksinään takaa toiminnan laadukkuutta. 

 

Laatupalkintoarvioinnin arviointiprosessin onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, 

että kaikki toimintaan osallistuvat ovat myös toimintaan sitoutuneita. Tämä edellyttää 

koko henkilöstön ja johdon sitoutumista ja laatukulttuurin rakentamista. Lisäksi 

prosessia helpottaa ainakin yhden osaavan laatuammattilaisen mukana olo. Kaikille 

osallistuville on taattava riittävä koulutus, jotta laatutermistö tulisi kaikille tutuksi ja 

välineiden oikea käyttö ja tulosten tulkinta onnistuisi. Arviointiprosessi on myös 

organisoitava sujuvasti ja tiedon on kuljettava vapaasti kaikkien toimintaan osallistuvien 
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kesken. Tässä auttaa osallistuvien yhteinen kieli ja sujuva yhteistyö. Arviointi on myös 

suoritettava riittävän nopeasti, jottei tilanne ehdi muuttua ja arvioinnin tulokset jää 

käyttämättä. Lisäksi arvioinnin säännöllinen toistaminen tukee laatutoiminnan 

kehittymistä ja eri vuosien vertailtavuutta. Arvioinnin ja tulosten tarkastelun on oltava 

objektiivista. Lisäksi laadun kehittäminen arvioinnin avulla vaatii motivaatiota 

laatutyöhön ja tulosten hyödyntämiseen. Tämän takia tärkeää on arviointitoiminnan 

kytkeminen osaksi muuta toimintaa.  

 

Seuraavassa tarkastellaan Euroopan laatupalkintoa erityisesti ulkoisen arvioinnin 

välineenä tilivelvollisuuden näkökulmasta aikaisempaan tutkimustietoon ja case-

tutkimukseen perustuen.  

 

Ulkoinen EFQM-arviointi tukee julkisten organisaatioiden moraalista velvoitetta lakia 

laajempaan raportointiin, koska ulkoisen EFQM-arvioinnin avulla saadaan hyvin laajaa 

ja mahdollisimman objektiivista kuvaa yksiköiden toiminnan kokonaisvaltaisesta 

laadusta. Lisäksi ainakin case-arvioinnissa arvioidun yksikön uskottiin hyötyneen 

arvioinnista, joten se tekee arvioinnista tuloksellista ja takaa vastikkeen saamisen 

kansalaisten verovaroille. Ulkoinen EFQM-arviointi on myös hyvin informatiivista, 

sillä se tuo uutta tietoa organisaatiosta tilivelvollisuuden toteuttamiseksi. Malli arvioi 

julkisen tuloksellisuuden kannalta oleellisia näkökulmia ja huomioi erinomaisuuteen 

pyrkimisen tavoitteen. Arviointimalli edistää siis tuloksellisuutta hyvin monipuolisesti 

ja siksi tukee myös tulosohjausta. Arvioinnin mittareita on kuitenkin painotettava 

julkishallinnon yksiköiden erityisyys huomioiden. 

 
EFQM-arvioinnin puutteena tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta on, että 

se vaatii melko paljon koulutusta ja perehtymistä. EFQM-arviointi siis vaatii ainakin 

aluksi paljon resursseja. Kyselyssä vastaajat korostivat julkishallinnon tukea 

arviointitoiminnassa, mikä onkin tilivelvollisuuden näkökulmasta päämiehen 

velvollisuus. EFQM-malli ei myöskään ole kovin helposti omaksuttavissa, mutta hyvin 

hallittuna se on toimiva väline julkishallinnon laadun edistämiseen. Malli ei lisäksi 

huomioi kaikissa asioissa tarpeeksi tulevaisuuteen suuntautumista, joten siksi EFQM-

mallin rinnalla on hyvä käyttää esimerkiksi tasapainotettua mittaristoa.  
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Ulkoinen EFQM-arviointiprosessi ei ole liian vaikea toteutettavaksi, sillä se ei ole 

kohtuuttoman raskas tai vaikea edes ensikertalaisille. Kuitenkin mallin aikaisempi 

käyttö helpottaa sen myöhempää käyttöä. Tilivelvollisuuden kannalta on tärkeää, että 

arvioinnin tulosten raportointi on selkeää ja kattavaa. Kyseisessä arvioinnissa tulosten 

raportointia rajoitti tiukka aikataulu, mutta silti raportista saatiin konkreettisia 

kehittämisehdotuksia, joita myös hyödynnetään TE-keskuksissa. Kyseisessä 

arvioinnissa TE-keskusten keskinäinen pisteytys toi mahdollisuuksia TE-keskusten 

keskinäiseen vertailuun, vaikka pisteet vääristyivät hieman kuvausten puutteiden takia. 

Lisäksi arviointi toi arviointiin osallistuneille paljon uutta vertailutietoa julkisten 

yksiköiden toiminnasta.  

 

Näiden asioiden lisäksi ulkoisen EFQM-arvioinnin selvänä hyötynä on arvioitsijoiden 

oppiminen benchmarking-menetelmän avulla. Lisäksi arvioitsijat oppivat 

kokeneemmilta arvioitsijoilta. Tällainen arviointitoimintamalli edistää siis 

arvioitsijoiden oppimista. Arvioitsijoiden kautta oppiminen siirtyy myös heidän 

edustamiinsa organisaatioihin, kun he hyödyntävät oppimaansa toiminnan 

kehittämisessä. Tämä taas edistää tilivelvollisuuden toteutumista. 

 

Tutkimuksen tutkimushypoteesina oli, että Euroopan laatupalkintomalli erityisesti 

ulkoisen arvioinnin välineenä toteuttaa tilivelvollisuutta, sillä sen avulla tuloksellisuutta 

voidaan arvioida hyvin kokonaisvaltaisesti ja tarkasti. Tämä osoittautui tutkimuksen 

perusteella pitäväksi väitteeksi. Malli kehittää toimintaa ja edistää tilivelvollisuutta 

hyvin moniulotteisesti ja laajentaa perinteistä tuloksellisuusinformaatiota ja tukee sitä 

kautta tulosohjausta. Kuitenkin mallia sovellettaessa on huomioita julkishallinnon 

erityispiirteet. Lisäksi mallin hyödyllisyyttä lisää muiden laatumenetelmien, kuten 

benchmarkingin ja BSC:n rinnakkainen soveltaminen.    

 

Toisena oletuksena oli, että EFQM-mallin puutteena on sen raskaskäyttöisyys ja 

kankeus, jonka takia se vaatii paljon resursseja. Euroopan laatupalkintomalli on laaja ja 

vaikeaselkoinen ja edellyttää koulutusta. Kuitenkin huolellinen perehtyminen ja 

arviointien säännöllinen suorittaminen helpottaa arviointeja.  
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Tutkimuksessa oletettiin lisäksi, että EFQM-perusteisen ulkoisen arvioinnin käyttö 

edistää tilivelvollisuutta myös arvioitsijoiden oppimisen kautta. Tämäkin hypoteesi sai 

vankkaa vahvistusta tutkimustuloksista. 

 

Koko tutkimuksen johtopäätöksenä on, että Euroopan laatupalkintomalli toteuttaa 

tilivelvollisuutta ja sen soveltamista kannattaa jatkaa julkishallinnossa. Kuitenkin 

mallissa, sen käytössä, vaadittavassa osaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä on vielä 

puutteita, joten malliin liittyvä koulutus tulee varmistaa ja mallin soveltamista tukea. 

Case-tutkimuksen arviointitoimintamalli osoittautui toimivaksi, joten samaa mallia 

kannattaa soveltaa jatkossakin vastaavissa julkishallinnon yksiköiden arvioinneissa.  

EFQM-arvioinnin pisteytystä on kuitenkin harkittava, mikäli organisaatio on 

laatutoiminnan alkutaipaleella tai arvioinnin suorittamista rajoittaa joku tärkeä tekijä, 

kuten TE-keskusverkostossa kuvausten puutteet. 
 

Mel Farrar kuvaa EFQM-mallia näin:”–it is set to be the defining model of the 21st 

century”.447 Euroopan laatupalkintomalli voi olla vuosisatamme keskeinen laadun 

edistäjä, mutta se onnistuu tehtävässään, kokonaisvaltaisen laadun edistämisessä, vain 

muiden edistämismenetelmien tukemana.  

 

Jatkotutkimusehdotukset 

 

Jatkotutkimusta voisi tehdä TE-keskuksen osalta EFQM-perusteisen ulkoisen 

arvioinnin perusteella aloitettujen kehittämishankkeiden onnistumisesta. 

Tutkimuksessa voisi tarkastella toteutetun arvioinnin hyötyjä arvioidulle 

organisaatiolle pitkittäistutkimuksena. Lisäksi väitöskirjan aiheeksi sopii EFQM-

mallista CAF-malliin siirtymisprosessin tarkastelu. Prosessissa voisi tarkastella 

siirtymisen kustannuksia, kuten uudelleen koulutusta, ohjeistusta ja muita 

kustannuksia. Lisäksi voisi vertailla EFQM- ja CAF-mallien eroja ja samalla erotella 

siirtymisen hyötyjä. Tuoko CAF-malliin siirtyminen todella lisähyötyä ja edistääkö 

CAF-malli  tilivelvollisuutta julkisella sektorilla EFQM-mallia paremmin? 

 

 
                                                
447 Farrar 2004, s. 25 
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LIITE 1:  Euroopan laatupalkintomallin arviointialueet vuonna 2003  
 
 
1. Johtajuus 

1a.  Johtajat kehittävät mission, vision ja arvot sekä toimivat erinomaisuutta     
       edistävän kulttuurin esikuvina 
1b.  Johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti organisaation johtamisjärjestelmän  
       kehittämiseen, toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen 
1c.  Johtajat pitävät yhteyttä asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja  
      yhteiskunnan edustajiin 
1d.  Johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria  
        organisaatiossa 
1e.  Johtajat tunnistavat ja hallitsevat organisaatiossa tapahtuvat muutokset 

 
2. Toimintaperiaatteet ja strategia  
        2a.  Toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat sidosryhmien nykyisiin ja  
               tuleviin tarpeisiin ja odotuksiin 
        2b.  Toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat suorituskyvyn mittaamisesta  
               saatavaan tietoon, tutkimuksiin, oppimiseen ja luovaan toimintaan 
        2c.  Toimintaperiaatteet ja strategia kehitetään, niitä arvioidaan ja ne pidetään  
               ajan tasalla 
        2d.  Toimintaperiaatteet ja strategia viestitään ja toteutetaan keskeisten  
               prosessien avulla 
      
3. Henkilöstö    

3a.  Henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään 
3b.  Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan, niitä kehitetään ja  
       ylläpidetään 
3c.  Henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan 
3d.  Organisaatiossa käydään vuoropuhelua 
3e.  Henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön   
       hyvinvoinnista huolehditaan 

 
4. Kumppanuudet ja resurssit 

4a. Ulkoisia kumppanuussuhteita hallitaan 
4b. Taloudellisia resursseja hallitaan 
4c.  Rakennuksia, laitteistoja ja materiaaleja hallitaan 
4d. Teknologiaa hallitaan 
4e. Tietoa ja tietämystä hallitaan 

 
5. Prosessit 

5a.  Prosesseja suunnitellaan ja hallitaan järjestelmällisesti 
5b.  Prosesseja parannetaan tarpeiden mukaisesti ja innovatiivisuutta  
       hyödyntäen, jotta tyydytetään asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet  
       ja tuotetaan heille lisäarvoa 
5c.  Tuotteita ja palveluita suunnitellaan ja kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja  
        odotusten perusteella 
5d.  Tuotteita ja palveluja tuotetaan, toimitetaan, tuetaan ja huolletaan 
5e.  Asiakassuhteita hallitaan ja kehitetään 
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6. Asiakastulokset 
6a.  Asiakkaiden näkemykset 
6b.  Asiakasmittarit 

 
7. Henkilöstötulokset 

7a.  Henkilöstön näkemykset 
7b.  Henkilöstömittarit 

 
8. Yhteiskunnalliset tulokset 

8a. Yhteiskunnan näkemykset 
8b.  Suorituskyvyn mittarit 

 
9. Keskeiset suorituskykytulokset 

9a.  Suorituskykytulokset 
9b.  Keskeiset suorituskyvyn mittarit 
 

Lähde: Tuominen 2003, s. 12–14 
 
 

Arviointialueiden painoarvot pisteytyksessä 

(Max 1000 pistettä):  

1.  Johtajuus 10 %  
2.  Toimintaperiaatteet ja strategia 8 %  
3.  Henkilöstö 9 %  
4.  Kumppanuudet ja resurssit 9 %  
5.  Prosessit 14 %  
6.  Asiakastulokset 20 %  
7.  Henkilöstötulokset 9 %  
8.  Yhteiskunnalliset tulokset 6 %  
9.  Keskeiset suorituskykytulokset 15 %  

Lähde: http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=6733 
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LIITE 2:  Eri kypsyystasoilla olevien organisaatioiden tyypillisiä 
tunnuspiirteitä 

Kehitystoiminnan alkuvaihe (alle 250 pistettä):  

Kehitystoiminnan alkuvaiheessa organisaation toiminnassa painottuu erilaisten 
toimintatapojen luominen ja vakiinnuttaminen. Yhtenäisistä toimintamalleista on vain 
vähän näyttöä ja niiden käyttöönotto on alkuvaiheessa eri yksiköissä. Toiminnan 
kehittäminen on pääosin reaktiivista ja painottuu virheiden korjaamiseen. Mittaristo 
kattaa vain joitakin johtamisen kannalta olennaisia alueita, tulosten kehittymisestä ja 
hyvästä tasosta on vain vähän näyttöjä. 

Toiminnan aktiivinen kehittäjä (250-400 pistettä):  

Organisaatio toimii hyödyntäen päätoiminnoissaan sidosryhmien tarpeisiin vastaavia 
järjestelmällisiä menettelyjä. Tällä tasolla on jo opittu toimimaan melko ongelmattomasti 
perustoimintamallien osalta. Keskeisillä prosesseilla on systemaattisia 
parantamismekanismeja, joiden pohjalta tehdyistä kehitystoimenpiteistä on alkavaa 
näyttöä. Toiminta ei ole enää tulipalojen sammutustasolla. Menettelyt voivat joiltakin 
osin olla erinomaisia ja muodostaa keskeisiä vahvuuksia, joiden varassa yritys menestyy 
kilpailussa, mutta keskimäärin menettelyt ovat tavanomaisia. Mittaristo kattaa toiminnan 
johtamisen kannalta olennaiset alueet, tulosten kehittymisestä ja vertailutietojen käytöstä 
on alustavaa näyttöä. 

Toimialansa kärkitasoa (401-550 pistettä): 

Organisaatio edustaa tyypillisesti toimialan kärkitasoa. Organisaatiolla on kattavat, 
järjestelmälliset toimintatavat strategiansa toteuttamiseen. Organisaatio voi osoittaa 
systemaattisen arvioinnin ja parantamisen merkityksen hyvien tulosten saavuttamisessa. 
Tyypillisesti toimintatapoja on hiottu täyttämän eri sidosryhmien odotukset ja 
vaatimukset kilpailijoita paremmin. Organisaation johtaminen, arviointi- ja parantaminen 
perustuvat tosiasiapohjaiseen tietoon. Organisaatio kykenee mittaristonsa avulla 
ennakoivaan parantamiseen, heikkoja tulosalueita ei ole ja vertailutiedot osoittavat hyvää 
suhteellista suorituskykyä. 

Alansa johtaja ja maailmanluokan taso (yli 550 pistettä):  

Organisaation toiminta edustaa kansainvälisesti korkeaa tasoa, ja esimerkiksi Suomen 
laatupalkintokilpailun voittajaorganisaatiot ovat lähellä tätä tasoa. Toimintatavat ovat 
järjestelmällisiä ja ne muodostavat yhtenäisen ja kilpailukykyä luovan kokonaisuuden. 
 Tällä tasolla toiminnan kehittämisen painopiste on tosiasiapohjoisessa 
parantamistoiminnassa, jossa haetaan proaktiivisesti erinomaisia käytäntöjä eri 
toimialoilta ja pyritään uuden, ainutlaatuisen osaamisen kehittämiseen ja 
hyödyntämiseen. Toiminnan tulokset täyttävät erinomaisesti organisaation sidosryhmien 
odotukset ja monilla alueilla on näyttöä toimialan johtajuudesta ja huipputuloksista. 

Lähde: http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=3187  
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LIITE 3: Kysely 

Tampereen yliopisto                                                                                         15.7.2004      

                                                             

Arvoisa TE-keskusten ulkoinen arvioija, 

  

TE-keskusten valtakunnallinen laatutyöryhmä, johon kuuluu edustajat KTM:stä, TM:stä, 

MMM:stä ja VM:stä sekä Tekesistä ja TE-keskuksista päätti selvittää TE-keskuksissa 

suoritetun EFQM-malliin pohjautuvan ulkoisen arvioinnin onnistumista, hyödyllisyyttä 

sekä käyttökelpoisuutta Suomen julkishallinnossa. 

 

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan ulkoiseen arviointiin osallistuneille 

arvioijille kysely, jonka avulla selvitetään arvioinnin hyödyllisyyttä yksilönäkökulmasta. 

Toisessa vaiheessa on tarkoitus tehdä kysely TE-keskuksille arvioinnin hyödyllisyydestä 

kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Kyselyn toteuttaa ja selvityksen laatii kandidaattitutkielman muotoon hallintotieteen 

maisterin tutkintoa Tampereen yliopistossa suorittava opiskelija Piia Rautkoski. 

 

Kysymysten määrä ja muoto on mahdollisimman tiivis ja yksinkertainen vastaamisen 

helpottamiseksi. Kysely käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajan henkilöllisyyttä 

tuoda julki.  

 

Pyydän teitä vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman pian. Kuitenkin viimeistään 

15.8.2004 mennessä.  

 

Kysely löytyy osoitteesta:   

http://digiumenterprise.com/query.asp?id=S95T25647JO1851 

 

Kiitos! 

 

Ystävällisin terveisin  

Piia Rautkoski  
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LIITE 4: Kyselylomake  
 
TE-keskuksissa suoritettu EFQM-perusteinen ulkoinen 
arviointi 
 
1. Onko työnantajasi 
Rastita yksi vaihtoehto: 

 TE-keskus 

 Muu julkinen organisaatio 

 
2. Oletko osallistunut aikaisemmin EFQM-perusteiseen ulkoiseen arviointiin 
Rastita yksi vaihtoehto: 

 Kyllä 

  En 
 
3. Kuinka hyödyllisenä koit seuraavat arviointityönvaiheet 
l=Ei lainkaan, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
                                     1    2   3   4   5   0 

Arviointikoulutuksen                       
Yksilökohtaisen arviointityön          
Alustavan konsensuskokouksen    
TE-keskuskäynnin                          
 
4. Oliko arviointiryhmän koko 
l=Aivan liian pieni, 2=, 3=Sopiva, 4=, 5=Aivan liian suuri, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
5. Oliko arviointityö henkisesti raskas 
l=Ei lainkaan, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
6. Veikö arviointityö aikaa odotuksiisi nähden 
l=Erittäin vähän, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin paljon, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
7. Kuinka hyödyllisenä koit arvioinnin suhteessa käyttämääsi 
aikaan/panokseen 
l=Ei lainkaan, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
8. Oliko arviointityö organisoitu 
l=Erittäin huonosti, 2=, 3=, 4=, 5=Erittäin hyvin, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 
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9. Toimiko vastaava konsultti (Heinonen) odotuksiasi vastaavalla tavalla 
l=Ei lainkaan, 2=, 3=, 4=, 5=Täysin, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
10. Edistikö arviointi ammattiosaamistasi 
l=Ei lainkaan, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin paljon, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
11. Saitko hyviä esimerkkejä/ menettelytapoja/ ideoita edustamasi 
organisaation kehittämiseen 
l=En lainkaan, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin paljon, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
12. Aiotko hyödyntää oppimaasi edustamassasi organisaatiossa 
l=En lainkaan, 2=, 3=, 4=, 5=Erittäin paljon, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
13. Uskotko TE-keskusten hyötyvän arvioinnista 
l=Ei lainkaan, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin paljon, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
14. Soveltuuko EFQM-kriteeristö julkisen organisaation toiminnan arviointiin 
l=Erittäin huonosti, 2=, 3=,4=, 5=Erittäin hyvin, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
15. Onko EFQM-arvioinnissa arviointikohtia 
l=Aivan liian vähän, 2=, 3=Sopivasti, 4=, 5=Aivan liian paljon, O=En osaa sanoa 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 1 2 3 4 5 0 

  
 
16. Suositteletko vastaavaa arviointimallia oppimisprosessina muille arvioijille 
Rastita yksi vaihtoehto: 

 Kyllä 

 En 

 En osaa sanoa 

 
17. Mitä ongelmia arviointiprosessissa ilmeni ja miten sitä voitaisiin kehittää? 
 
18. Mikä oli arviointiprosessissa parasta ja antoisinta? 
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LIITE 5. Taulukko 1.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 1. Kaikkien vastaajien vastausten prosentuaalinen jakautuminen vastausvaihtoehtoihin 

Arviointiasteikko
Kysymys 1 2 3 4 5 0
Arviointikoulutuksen hyödyllisyys 3 % 12 % 33 % 45 % 6 %
Yksilökohtaisen arviointityön hyödyllisyys 15 % 30 % 55 %
Alustavan konsensuskokouksen hyödyllisyys 6 % 39 % 55 %
TE-keskuskäynnin hyödyllisyys 12 % 9 % 27 % 45 % 6 %
Arviointiryhmän koko 3 % 97 %
Arviointityön vaativuus 9 % 15 % 33 % 42 %
Arviointityön vaatima aika suhteessa odotuksiin 30 % 45 % 24 %
Arvioinnin hyödyllisyys suhteessa käytettyyn 
aikaan ja panokseen 3 % 9 % 9 % 55 % 24 %
Arviointityön organisointi 3 % 9 % 58 % 30 %
Vastaavan konsultin toiminta 6 % 12 % 58 % 24 %
Ammattiosaamisen kehittyminen arvioinnin avulla 9 % 12 % 48 % 30 %
Kehittämisesimerkkien löytäminen oman 
organisaation kehittämiseen 21 % 30 % 33 % 15 %
Arvioinnista opitun hyödyntäminen omassa 
organisaatiossa 9 % 27 % 48 % 12 % 3 %
TE-keskusten hyötyminen arvioinnista 15 % 18 % 36 % 27 % 3 %
EFQM-kriteeristön soveltuminen julkisen 
organisaation toiminnan arviointiin 9 % 39 % 27 % 24 %
EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuus 3 % 45 % 45 % 6 %

suurin %-osuus
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LIITE 6. Taulukko 3 ja taulukko 4 
 

Taulukko 3. Vastaukset vastaajan työnantajan mukaan jaoteltuna

Kysymys TE-keskus
Muu julkinen 
organisaatio Yhteensä p-arvo

Arviointikoulutuksen hyödyllisyys 4,45 4,00 4,29 0,14886
Yksilökohtaisen arviointityön hyödyllisyys 4,43 4,33 4,39 0,73077
Alustavan konsensuskokouksen hyödyllisyys 4,62 4,25 4,48 0,09981
TE-keskuskäynnin hyödyllisyys 4,32 3,83 4,13 0,22128
Arviointiryhmän koko 2,95 3,00 2,97 0,47827
Arviointityön vaativuus 3,19 2,92 3,09 0,44878
Arviointityön vaatima aika suhteessa 
odotuksiin 4,14 3,58 3,94 0,03637
Arvioinnin hyödyllisyys suhteessa käytettyyn 
aikaan ja panokseen 3,90 3,83 3,88 0,84598
Arviointityön organisointi 4,33 3,83 4,15 0,05080
Vastaavan konsultin toiminta 4,29 3,50 4,00 0,00418
Ammattiosaamisen kehittyminen arvioinnin 
avulla 4,19 3,67 4,00 0,10938
Kehittämisesimerkkien löytäminen oman 
organisaation kehittämiseen 3,71 2,92 3,42 0,02515
Arvioinnista opitun hyödyntäminen omassa 
organisaatiossa 3,76 3,45 3,66 0,32622
TE-keskusten hyötyminen arvioinnista 3,85 3,67 3,78 0,63671
EFQM-kriteeristön soveltuminen julkisen 
organisaation toiminnan arviointiin 3,52 3,92 3,67 0,26336
EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuus 3,52 3,58 3,55 0,80928

Taulukko 4. Vastaukset vastaajien aikaisemman arviointikokemuksen mukaan jaoteltuna

Kysymys
Aikaisemmin 
osallistunut Ensikertalainen Yhteensä p-arvo

Arviointikoulutuksen hyödyllisyys 4,00 4,35 4,29 0,39899
Yksilökohtaisen arviointityön hyödyllisyys 4,17 4,44 4,39 0,41896
Alustavan konsensuskokouksen hyödyllisyys 3,67 4,67 4,48 0,00008
TE-keskuskäynnin hyödyllisyys 3,33 4,32 4,13 0,03761
Arviointiryhmän koko 3,00 2,96 2,97 0,67416
Arviointityön vaativuus 2,50 3,22 3,09 0,10326
Arviointityön vaatima aika suhteessa 
odotuksiin 3,67 4,00 3,94 0,33095
Arvioinnin hyödyllisyys suhteessa käytettyyn 
aikaan ja panokseen 3,50 3,96 3,88 0,30878
Arviointityön organisointi 4,00 4,19 4,15 0,57292
Vastaavan konsultin toiminta 3,33 4,15 4,00 0,01982
Ammattiosaamisen kehittyminen arvioinnin 
avulla 3,33 4,15 4,00 0,04323
Kehittämisesimerkkien löytäminen oman 
organisaation kehittämiseen 3,17 3,48 3,42 0,49462
Arvioinnista opitun hyödyntäminen omassa 
organisaatiossa 3,40 3,70 3,66 0,45992
TE-keskusten hyötyminen arvioinnista 3,50 3,85 3,78 0,47105
EFQM-kriteeristön soveltuminen julkisen 
organisaation toiminnan arviointiin 4,17 3,56 3,67 0,16057
EFQM-arviointikohtien lukumäärän sopivuus 3,50 3,56 3,55 0,85670

Tilastollisesti huomioitavaa


