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Abstract
The aim of the study was to assess the application and suitability of managerialism, in reforming the
organisation of public specialised care management and operations in Finland. Managerialism refers
to the reforming of the public-sector administration, using business management models and
practices originating from the private sector. The study combined a qualitative and quantitative
research approach. The material consisted of annual reports from four university hospital districts
(n = 59), regulations and administrative rules (n = 42) from 1991–2005 as well as a questionnaire
(n = 157). Content analysis and statistical analysis were used as the methods of analysis.

Managerialism is defined as an ideology, reform and change of management paradigm. As an
ideology, managerialism emphasises good, professional management, which is achieved through
training and education as well as the manager's right to manage. In terms of reform, managerialism
includes decentralisation, results orientation and market orientation in the structural reform of public
organisations. As a change of management paradigm, managerialism involves the breakdown of
bureaucracy and professional management. 

According to the qualitative assessment, features complying with managerialism had been applied
in varying degrees, between 1991 and 2005, in reforming the organisation of the management and
operation of hospital districts. Reform, in accordance with managerialism, was manifested best in one
hospital district; this was evident when looking at both sets of data. According to the quantitative
assessment, hospital district management was a combination of bureaucratic, professional and
managerialist management. Bureaucratic management was manifested in the hospital districts, as
classic features of bureaucracy. There was continued support for professional management,
evidenced by the requirement that leading positions at medical units be reserved for doctors. Among
the features of managerialist management, human-centred and results-centred management and the
preconditions of management were manifested in the hospital districts. According to the results of the
study, the ideological features of managerialism, as management principles, were accepted in guiding
the reform of public specialised care, whereas attitudes towards the reformist features, as service
structure reformers, were more negative. The opinions of the topmost management of the hospital
districts, and those of unit management, differed in terms of the assessment of the suitability for the
specialised care reform of the features, emphasising the efficiency of manageralism and a market-
oriented approach. Conflicting views of the suitability of managerialism for reforming specialised
care in the public sector were associated with the  position of the respondent within the organisation
and the management's educational background. 

The findings of the study can be utilised in political decision-making and internal development
work within the hospital districts, in reforming specialised care management and service structures
and in the multi-professional management training of health care management personnel. The
findings provide a new public management model for public-sector specialised care in Finland. 

Keywords: public administration, Mixed Methods, New Public Management





Torppa, Kaarina, Managerialismi suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon
johtamisessa. Tutkimus yksityissektorin johtamisoppien soveltamisesta neljässä
yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä ja arvio managerialismin soveltuvuudesta
julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen
Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, PL 5000,
90014 Oulun yliopisto; Oulun yliopistollinen sairaala, PL 10, 90029 OYS
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida managerialismin soveltamista ja soveltuvuutta suo-
malaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen ja toiminnan organisoinnin uudistamisessa.
Managerialismilla tarkoitettiin julkisen hallinnon uudistamista yksityissektorilta peräisin olevin
liikkeenjohdon opein ja -käytännöin. Tutkimuksessa yhdistettiin samanaikaisesti kvalitatiivinen ja
kvantitatiivinen tutkimusmetodi. Tutkimusaineistoina käytettiin neljän yliopistollisen sairaanhoito-
piirin toimintakertomuksia (n = 59), johto- ja hallintosääntöjä (n = 42) vuosilta 1991–2005 sekä kir-
jallista kyselyä (n = 157). Analyysimenetelminä käytettiin sisällön analyysia ja tilastollista analyy-
siä.

Managerialismi määriteltiin ideologiana, reformina ja johtamisparadigman muutoksena. Ideolo-
giana managerialismi korosti hyvää, ammattimaista johtamista, johon kouluttaudutaan, sekä johta-
jan oikeutta johtaa. Reformina managerialismi sisälsi hajauttamisen, tulosorientaation sekä markki-
naohjautuvuuden julkisten organisaatioiden rakenneuudistuksissa. Johtamisparadigman muutokse-
na managerialismi merkitsi byrokratian ja professionaalisen johtamisen murtamista. 

Kvalitatiivisen arvioinnin mukaan managerialismin mukaisia piirteitä oli sovellettu vaihtelevas-
ti vuosina 1991–2005 sairaanhoitopiirien johtamisen ja toiminnan organisoinnin uudistamisessa.
Yhdessä sairaanhoitopiirissä managerialismin mukainen uudistaminen ilmeni parhaimmin, ja
molempien aineistojen perusteella. Kvantitatiivisen arvioinnin mukaan sairaanhoitopiirien johtami-
nen oli yhdistelmä byrokraattista, professionaalista ja managerialistista johtamista. Byrokraattinen
johtaminen ilmeni sairaanhoitopiireissä byrokratian klassisina piirteinä. Professionaalista johtamista
tuettiin edelleen sairaanhoidollisten yksiköiden johtotehtävien lääkärikelpoisuusehdoilla. Manage-
rialistisen johtamisen piirteistä ilmenivät sairaanhoitopiireissä ihmiskeskeinen ja tuloskeskeinen
johtaminen sekä johtamisen edellytykset. Tutkimustulosten mukaan managerialismin ideologiset
piirteet johtamisen periaatteina hyväksyttiin ohjaamaan julkisen erikoissairaanhoidon uudistamista,
kun taas reformistisiin piirteisiin palvelurakenteiden uudistajina suhtauduttiin kielteisemmin. Sai-
raanhoitopiirien ylimmän johdon ja vastuualueiden johdon arviot erosivat toisistaan managerialis-
min tehokkuutta korostavien piirteiden ja markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvuuden arvi-
oinnissa erikoissairaanhoidon uudistamiseen. Ristiriitaiset näkemykset managerialismin soveltu-
vuudesta julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen olivat yhteydessä asemaan organisaatiossa ja
johdon koulutustaustoihin. 

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää sairaanhoitopiirien poliittisessa päätöksenteossa ja sisäisessä
kehittämisessä erikoissairaanhoidon johtamisen ja palvelurakenteiden uudistamisessa sekä tervey-
denhuollon johdon moniammatillisessa johtamiskoulutuksessa. Tutkimustieto antaa suomalaiselle
julkiselle erikoissairaanhoidolle uuden julkisen johtamisen mallin. 

Asiasanat: julkinen hallinto, Mixed Methods, New Public Management, Uusi
julkisjohtaminen





Torppa, Kaarina, Managerialism i ledning av offentlig specialsjukvård i Finland. En
studie om tillämpning av ledningsmodeller från den privata sektorn i fyra
universitetssjukhusdistrikt och utvärdering av managerialismens lämplighet för
reformering av offentlig specialsjukvård
Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskap och hälsoadministration, Uleåborgs
universitet, PB 5300, 90014 Uleåborgs universitet; Uleåborgs universitetssjukhus, PB 10, 90029
OYS
Acta Univ. Oul. D 951, 2007
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Sammandrag
Studiens syfte var att utvärdera tillämpning och lämplighet av managerialism i reformering av orga-
nisering av ledning och verksamhet inom offentlig specialsjukvård i Finland. Med managerialism me-
nades reformering av offentlig förvaltning med hjälp av modeller och tillvägagångssätt som
härstammar från den privata sektorn. I studien användes både kvalitativ och kvantitativ forskning.
Forskningsmaterialet omfattade verksamhetsberättelser (n = 59) från fyra universitetssjukhusdistrikt,
ledningsinstruktioner och förvaltningsregler (n = 42) från 1991-2005 samt en skriftlig enkät (n = 157).
Innehållsanalys och statistisk analys användes som analysmetoder. 

Managerialism definierades som ideologi, reform samt ändring av ledningsparadigm. Som ideo-
logi betonade managerialismen god, professionell ledning, som man når genom att studera, samt le-
darens rätt att leda. Som reform omfattade managerialism decentralisering, resultatorientering samt
marknadsorientering när det gäller strukturella reformer av offentliga organisationer. Som ändring av
ledningsparadigm betydde managerialism brytning av byråkrati och professionell ledning.

Enligt kvalitativ utvärdering hade drag som påminner om managerialism tillämpats i varierande
utsträckning mellan 1991 och 2005 i reformering av organisering av ledning och verksamhet inom
sjukvårdsdistrikten. Reformering enligt managerialism manifesterades bäst inom ett sjukvårdsdi-
strikt; samma resultat nåddes med båda materialgrupper. Enligt kvantitativ utvärdering var ledning
inom sjukvårdsdistrikt en blandning av byråkratisk, professionell och managerialistisk ledning. By-
råkratisk ledning kom till uttryck i sjukvårdsdistrikten som klassiska byråkratiska drag. Professionell
ledning stöddes fortfarande med kravet att personer i ledande ställning inom sjukvårdsenheter måste
ha läkarutbildning. Av olika managerialistiska ledningsdrag manifesterades människocentrerad och
resultatorienterad ledning samt ledningens förutsättningar i sjukvårdsdistrikten. Enligt forskningsre-
sultateten godkändes managerialismens ideologiska drag som ledningsprinciper att styra reformering
av offentlig specialsjukvård, medan attityderna var mer negativa gentemot reformistiska drag som
förnyare av servicestrukturer. Den högsta sjukvårdsdistriktledningens och resultatenhetsledningens
uppfattningar skiljde sig från varandra när det gäller utvärdering av hur väl managerialismens drag
som betonar effektivitet samt en marknadsorienterad operationssätt lämpar sig för reformering av
specialsjukvård. Motstridiga uppfattningar om managerialismens lämplighet för reformering av of-
fentlig specialsjukvård var förknippade med position inom organisationen samt ledningens utbild-
ningsbakgrund. 

Forskningens resultat kan tillämpas i politisk beslutsfattning inom sjukvårdsdistrikt, intern ut-
veckling och reformering av ledning och servicestrukturer inom specialsjukvården samt inom multi-
professionell ledningsutbildning avsedd för personer i ledande ställning inom hälsovården. Studien
erbjuder en ny offentlig ledningsmodell för offentlig specialsjukvård i Finland.

Nyckelord: offentlig förvaltning, Mixed Methods, New Public Management, ny offentlig
ledning
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtaminen ja toiminnan organisointi 
saivat viime vuosikymmenen aikana uusia piirteitä yksityissektorilta peräisin ole-
vista liikkeenjohdon opeista ja käytännöistä, managerialismista. Managerialismin 
mukaisia uudistuksia on sovellettu laajalti julkishallinnon kaikilla alueilla lukui-
sissa läntisissä hyvinvointivaltioissa1. Ympäröivän maailman taloudelliset tapah-
tumat ja poliittiset muutokset ovat olleet yhteydessä hyvinvointivaltioiden jul-
kishallintojen uudistamiseen.  

Läntisissä hyvinvointivaltioissa julkishallinnon uudistamisen taustalla oli jul-
kinen keskustelu ja kritiikki siitä, kuinka julkinen sektori vei liian suuren osan 
kansallisista varoista. Lisäksi julkinen hallinto oli kasvanut liian suureksi ja kal-
liiksi. Kansalaisten tyytymättömyys kohdistui julkisen hallinnon tehottomuuteen 
ja sen toiminnan byrokraattisuuteen. Verorahoille alettiin vaatia vastinetta sekä 
parempaa palvelua vähemmällä rahalla. (Pollitt 1990, 48–49, Temmes & Kivinimi 
1997, 12–17, Gustafsson & Svensson 1999, 46–47, ks. Lane 2000, 3, Osborne & 
McLaughlin 2005, 10) Lisäksi terveyskustannusten nousu oli merkittävä 1980–
1990-luvuilla. Kustannusten nousu aiheutui väestön ikääntymisestä, lisääntyneistä 
pitkäaikaissairauksista, uusista hoitomahdollisuuksista ja teknologiasta sekä väes-
tön kasvaneista odotuksista. (Figueras ym. 1999.) Taloudellinen lama viime vuo-
sikymmenen alussa rahoitusongelmineen nopeutti myös suomalaisen julkisen 
hallinnon uudistamista. Hyvinvointivaltion rakentamisen kaudesta siirryttiin sen 
kehittämisen kauteen. (Temmes & Kiviniemi 1997, 16.) 

Julkisen hallinnon ja terveydenhuollon ongelmiin haettiin ratkaisuja julkisen 
johtamisen uudistamisesta, sen sijaan että veroja olisi korotettu tai menoja leikattu 

                                                        
1 Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan valtiota, jossa väestö on kokonaan tai terveharkinnan mukaisesti 
julkisten hyvinvointipalvelujen, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja sosiaaliturvan piirissä (Kiander & 
Lönnqvist 2002, 22–26, ks. myös Hyyryläinen 1999, 51). Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa kutsu-
taan hyvinvointivaltion rakentamisen kaudeksi (Mattila ym. 1993, 73). Erilaiset hyvinvointivaltiot 
voivat olla syntyneet neljässä yhteiskuntatyypissä, jotka ovat liberaali (USA), konservatiivinen (Sak-
sa), sosiaalidemokraattinen (Ruotsi) sekä latinalainen (Espanja) (ks. Salminen & Niskanen 1996). 
Lane (2000) erottaa hyvinvointivaltion (welfare state) ja hyvinvointiyhteiskunnan (welfare society) 
julkisen sektorin ja yksityisen sektorin koon perusteella. Hyvinvointivaltiossa on julkisen sektorin 
osuus suurempi kuin yksityisen sektorin osuus, kun taas hyvinvointiyhteiskunnassa yksityinen sektori 
on laajempi. Hyvinvointivaltioihin luetaan kuuluvaksi Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreik-
ka, Islanti, Norja, Ruotsi, Luxemburg, Iso-Britannia, Kanada sekä Sveitsi. Hyvinvointiyhteiskuntia 
ovat Irlanti, Espanja, Portugal, USA, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Turkki. (Lane 2000, 2, 49.) 



 

 20 

(Osborne & Gaebler 1993, 22–23, Sitra 2007). Julkisen johtamisen uudistamisen 
tavoitteena oli julkisen sektorin tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen, 
palveluiden laadun parantaminen ja hallinnollisen joustavuuden lisääminen muut-
tamalla byrokraattiset organisaatiot yrittäjämäisiksi (Pollitt 1990, Hood 1991, 
Osborne & Gaebler 1993, 23, Pollitt & Bouckaert 2004, ks. Martikainen & Uusi-
kylä 1997, 35).  

Uudistuksia toteutettiin kansainvälisesti ja kansallisesti managerialismin ja 
New Public Managementin (jäljempänä käytetään myös lyhennettä NPM2) eli 
uuden julkisjohtamisen viitekehyksissä. Ytimen julkisen hallinnon uudistamisessa 
muodostivat desentralisaatio, ohjaavan sääntelyn purkaminen, markkinameka-
nismien tuominen julkisten palveluiden ohjaamiseen ja oppi managerialismista. 
Managerialismia ei kuitenkaan lausuttu julki suomalaisen julkisen hallinnon ja 
terveydenhuollon uudistuksissa.  

Suomessa terveydenhuollon sekä muiden hyvinvointipalvelujen järjestämis-
vastuu on julkisella sektorilla, josta terveydenhuolto on merkittävä osa kooltaan ja 
kustannuksiltaan. Julkinen terveydenhuolto jakaantuu perusterveydenhuoltoon ja 
erikoissairaanhoitoon. Terveydenhuollon perustehtävänä on sekä kansalaisten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen että palvelujen järjestäminen. Erikoissai-
raanhoitolain (1062/1989) mukaan erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan sairauden 
ehkäisyyn, tutkimiseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuol-
lon palveluja. Julkisen erikoissairaanhoidon toiminnan järjestämisestä vastaavat 
Suomessa 20 sairaanhoitopiiriä, jotka omistavat sairaaloita. Erityistason sairaan-
hoidon järjestämistä varten Suomi on jaettu viiteen erityisvastuualueeseen siten, 
että kuhunkin alueeseen kuuluu yliopistollinen sairaala. Sairaanhoitopiirit ovat 
kuntayhtymien omistamia ja niiden päätöksenteosta vastaavat poliittiset päättäjät. 

Organisaatiotyypiltään sairaanhoitopiirejä, ja etenkin sairaaloita, luonnehdi-
taan asiantuntija-organisaatioiksi, joiden johtaminen rakentuu pitkälti byrokraatti-
sen johtamisen perusrakenteille. Byrokraattisen johtamisen piirteet näkyvät funk-
tionaalisen toiminnan organisoinnissa lääketieteellisten erikoisalojen mukaisesti 
ja virkahierarkian mukaisissa esimiesasemissa. Johtamista ohjaavat myös profes-
sioiden omat standardit ja kliininen autonomia. (Pollitt & Harrison 1992, Niska-
nen 1997, 19–20, ks. Ojala 2003.) 

                                                        
2 NPM suomennetaan Uusi julkisjohtaminen (ks. Lähdesmäki 2003), joskaan suomennos ei ole saavut-
tanut vakiintunutta asemaa (Haveri 2000, 34). NPM on lyhenne, jota käytetään sekä määrittelemään 
yleistä muutostrendiä julkisen sektorin hallinnan tyylissä ja hallinnossa sekä kuvailemaan reformeja, 
joita on toteutettu lukuisissa läntisissä teollistuneissa hyvinvointivaltioissa 1980- ja 1990-luvuilla 
(Sahlin-Andersson 2003, 43).  



 

 21 

Suomessa julkisen terveydenhuollon ja siihen sisältyvän erikoissairaanhoidon 
johtamisen kehittämistarve on ollut pitkään esillä. Kansainväliset arvioitsijat ovat 
kuvanneet suomalaista terveydenhuollon johtamista sekavaksi, harrastelijamai-
seksi ja heikoksi. Maamme on ollut esimerkki äärimmilleen viedystä hallinnon 
hajauttamisesta. Sen seurauksena johtamisen kehittäminen on jäänyt vähälle, eikä 
todellisia strategisia uudistuksia ole tehty. (Figueras ym. 1999.) 

Julkisen hallinnon uudistusten myötä on viime vuosina suomalaisen erikois-
sairaanhoidon organisoinnissa ja johtamisessa kuitenkin omaksuttu manageria-
lismin piirteitä, vaikka niitä ei ole tuotu julki. Temmeksen & Kiviniemen (1997, 
21) mukaan julkisen hallinnon uudistusaalto on tuottanut hallintokulttuurisen 
muutoksen, jota he luonnehtivat muutoksena hallintolegalismista managerialis-
miin. 

Aikaisempia suomalaisia väitöskirjatasoisia tutkimuksia julkisen johtamisen 
alalta ovat managerialismin viitekehyksessä tutkittu oppilaitosjohtaminen (Ojala 
2003) ja NPM:n viitekehyksessä tutkittu julkisen sektorin uudistaminen (Läh-
desmäki 2003). Ojalan mukaan managerialismin sisältö muotoutui organisaatiota-
solla siten, että professionaaliseen toimintakulttuuriin soveltuvat managerialismin 
piirteet hyväksyttiin helpommin osaksi toimintatapaa ja johtamista. Lähdesmäen 
mukaan vaatimus kooltaan pienemmästä, mutta silti paremmin palvelevasta hal-
linnosta on merkinnyt uuden johtamisajattelun omaksumista julkisella sektorilla. 
Se ilmeni mm. markkinamekanismien hyödyntämisessä palvelujen tuotantoon, 
virkamiesten modernisoinnissa ja hallinnon tulosvastuun terävöittämisessä. 

Uusi julkisjohtaminen on viitoittanut myös suomalaisiin julkisiin sairaaloihin 
kohdistuvaa tutkimusta. New Public Management on saanut aikaan muutospainei-
ta sairaaloiden ammattikuntien keskuudessa ja eri professioiden arvot, opit sekä 
sairaalan sosiaaliset rakenteet ovat muotoutuneet hallinnan uudistuksissa (Wiili-
Peltola 2005). Wiili-Peltolan tutkimussarjan tulosten mukaan sairaaloiden profes-
siot kokivat menettäneensä asemaansa ja autonomiaansa joutuessaan ottamaan 
huomioon taloudellisia tekijöitä ja toteuttamaan potilaisiin liittyviä priorisointeja. 
Sairaaloiden muutoksessa professioiden rooli oli keskeinen. Professioiden kiinnit-
tyminen muutokseen oli hänen mielestään välttämätöntä todellisten muutosten 
aikaansaamiseksi sairaaloissa. 

Markkinaohjautuvuus on näkynyt julkisissa sairaaloissa osittaisena markki-
namekanismien käyttöönotossa ja markkinaohjautuvuus on vaikuttanut arvoihin 
julkisessa sairaanhoidossa (Niskanen 1997). Julkisten sairaaloiden professionaali-
seen ja poliittiseen byrokraattisuuteen liitettiin markkinaosaaminen. Niskasen 
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mukaan julkisessa sairaalassa markkinaohjautuvuus näkyi työntekijöiden ja orga-
nisaatiotasoisissa arvoissa oman edun tavoitteluna. 

Erikoissairaanhoidon sopimusohjausta on tutkittu monista näkökulmista. Ti-
laajat, tuottajat ja henkilöstö ovat olleet keskeisissä rooleissa sopimusohjauksen 
implementoinnissa erikoissairaanhoitoon (Sihvonen 2006). Erikoissairaanhoidon 
sopimusohjausta pidettiin Sihvosen tutkimuksessa toimintana, jossa palvelujen 
tuottajana toimii sairaanhoitopiiri ja tilaajana joko kunta tai kuntien muodostama 
tilaajarengas. Tutkimuksen tulosten mukaan sopimusohjaus mursi perinteisiä hal-
linnollisia käytäntöjä ja muutti professionalistien, politiikkojen ja hallintohenki-
löstön suhteita. Sopimusohjuksen tavoitteet olivat uuden julkisjohtamisen mukai-
sia korostaen tehokkuutta, taloudellisuutta ja kustannustietiosuutta. Sihvosen mu-
kaan sopimusohjauksen ansiot olivat kuitenkin enemmän yhteistyön, informaati-
on, luottamuksen ja avoimuuden lisääntymisessä eri osapuolten välillä.  

Idänpään-Heikkilän (2007) tutkimus kohdentui sopimusohjaukseen ohjaus-
menettelynä sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten yksiköissä ja lääkäreiden työ-
hön niissä yksiköissä. Tutkimuksen tulosten mukaan sopimusohjaus ei ohjausvai-
kutukseltaan ulottunut lääkäreiden kliiniseen työhön. Sopimusohjaus oli tulosyk-
sikön johdon tehtävänä ja lääkäreiden työ jatkui muuttumattomana. Tästä syystä 
sopimusohjauksen vaikutukset potilashoidon tehostamiseen jäivät toteutumatta.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista pidettiin tulevaisuudessa erit-
täin merkittävänä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana (Willberg 
2006). Kilpailuttamisen käytännöissä korostuivat talouden, hallinnon ja oikeuden 
taitotieto ja asiantuntijuus, joskin hyödynnettävä tieto oli käytännönläheistä selvi-
tys- ja raporttityyppistä tietoa. Asiantuntijatieto ei perustunut tutkimustietoon, 
joten tutkija päätyi esittämään monipuolisten sekä tutkimus- että kokemusperäis-
ten tietolähteiden ja -kanavien kehittämistä yhteistyössä eri osapuolten kanssa.  

Tahvanaisen (2004) tapaustutkimus Helsingin ja Uudenmaan alueen terveys-
politiikasta, sairaanhoitopiirin hallinnollisista muutoksista ja niihin johtaneista 
syistä sekä toiminnan järjestämisestä kuvasi managerialistisen kauden tavoitteita. 
Hänen mukaansa erikoissairaanhoidon tehokkuuden lisääminen ja taloudellisuus 
jäivät lähes toteutumatta. 

Terveydenhuollon hallinnon kysymyksiä on Suomessa tutkittu organisaatio-
kulttuurin (Kinnunen 1990) sekä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon (Vuori 
1995) näkökulmista. Terveyskeskuksen organisaatiokulttuuria tutkittuaan Kinnu-
nen (1990) päätyi siihen, että terveyskeskuksen toimintaan vaikuttivat monella ta-
paa työyhteisön arvostukset, normit ja perusolettamukset. Hallinnollinen päätök-
senteko ja johtaminen sisälsivät runsaasti myös organisaatiokulttuurisia piirteitä.  
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Yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa vertaillut Vuori (1995) esitti yhtenä 
kiintoisana tutkimustuloksenaan sen, kuinka hoitoetiikan ja tuloksellisuuden väli-
nen ristiriita yhdisti molempien organisaatioiden henkilöstöä. Sairaalan hallinto ei 
ollut dynaamisempi huolimatta yksityisen sairaalan liiketaloudellisesta toiminta-
periaatteesta. Lääkärit ja sairaalan johto olivat todenneet ajoittain tuloksellisuuden 
ja hoitoetiikan välistä ristiriita yhteistyössään. 

Erikoissairaanhoidon johtamista on tutkittu moniulotteisen hoitotyön johta-
juuden (Kanste 2005) sekä lääkärijohtajuuden (Hermansson 1989, Tuomiranta 
2002) näkökulmista. Kansteen (2005) tutkimus selvitti moniulotteisen hoitotyön 
johtajuuden ja hoitohenkilöstön työuupumuksen yhteyttä terveydenhuollossa. 
Hänen mukaansa hoitotyön johtajuudella on myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia 
hoitohenkilöstön työuupumuksen. Johtajuuden ja työuupumuksen yhteys on mo-
niselitteinen. Niihin vaikuttavat johtajuuden tilannetekijät ja työuupumuksen mo-
niselitteinen luonne. 

Tutkimuksessaan lääkäreistä terveydenhuollon hallinnossa Hermansson 
(1989) päätyi johtopäätöksiin, joiden mukaan hallinnollinen työ oli lääkäreille 
vähitellen kokemuksen kautta kehittyvä taito eikä teorian ja opiskelun kautta opit-
tu ammatti. Ammattikuntana lääkärit halusivat kuitenkin säilyttää johto- ja hallin-
totehtävät. Hermanssonin mukaan professionaalisessa organisaatiossa johtaminen 
edellyttää lääkäreiltä hallinnon ja johtamisen opiskelua ja pätevöitymistä tehtä-
vään. Tuomirannan (2002) mukaan erikoissairaanhoidon lääkärijohtajalla oli liian 
vähän aikaa johtamistyöhön. Lääkärijohtaja joutui tasapainottelemaan potilaiden, 
omaisten, henkilökunnan, ylempien esimiesten sekä poliittisten päättäjien odotus-
ten välillä. 

Managerialismiin ja NPM:iin liittyvät aikaisemmat erikoissairaanhoidon joh-
tamisen tutkimukset ovat kohdentuneet managerialismin yksittäisiin piirteisiin, 
kuten markkinaohjautuvuuteen, sopimusohjaukseen ja kilpailuttamiseen. Tässä 
tutkimuksessa selvitetään managerialismin moniulotteisuus ja managerialismin 
piirteet. Aikaisempi erikoissairaanhoidon johtamisen tutkimus on ollut pitkälti 
professioperusteista, joten näkökulma johtamiseen on ollut rajattu. Tässä tutki-
muksessa näkökulma suomalaiseen julkiseen erikoissairaanhoidon johtamiseen ja 
toiminnan organisointiin managerialismin viitekehyksesä on laaja-alainen. Laaja-
alaisuus muodostuu tutkimuskohteesta, joka käsittää neljä yliopistollista sairaan-
hoitopiiriä; niiden dokumenttiaineistoa ja ylimmän johdon. Julkishallintoa ohja-
taan ja johdetaan poliittisesti, mutta julkishallinnon poliittinen johtaminen ja sen 
tutkiminen rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Tutkimuksessa tuotetaan erikoissairaanhoidon johtamisesta ja organisoinnista 
tietoa, joka on hyödynnettävissä valtakunnallisesti erikoissairaanhoidon johtami-
sen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveys- sekä opetusministeriö ovat ottaneet yh-
deksi terveydenhuollon kehittämisen painopisteiksi johtamisen kehittämisen ja 
johtamiskoulutuksen sisällöllisen uudistamisen ja toteuttamisen. Tutkimus on uu-
den tiedon tuottajana hyödyllinen myös vuonna 2002 asetetun Kansallisen terve-
ysprojektin sekä meneillään olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen näkö-
kulmista. Erikoissairaanhoidon johtamisella on taloudellinen merkitys kuntien 
toiminnassa, koska erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan merkittävin kuntien 
vastuulla olevista julkisista palveluista. 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 
luonne 

Julkishallinnon uudistukset ovat kohdistuneet viime vuosikymmeneltä alkaen 
kaikille suomalaisen julkisen sektorin alueille. Yksityissektorilta peräisin olevin 
johtamisoppien ja -käytäntöjen soveltamisella on pyritty parantamaan myös suo-
malaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamista uudistamalla johtamiskäytäntö-
jä ja organisaatioita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida managerialis-
min soveltamista ja soveltuvuutta suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon joh-
tamisessa ja toiminnan organisoinnin uudistamisessa.  

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Mitä managerialismi on käsitteenä? 
2. Mitä managerialistisia piirteitä on sovellettu sairaanhoitopiirien johtamisen ja 

toiminnan organisoinnin uudistamisessa vuosina 1991–2005? 
3. Missä määrin managerialistista johtamista ilmenee sairaanhoitopiireissä? 
4. Miten hyvin managerialismi soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon uudista-

miseen? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta teoreettisena tutki-
mustehtävänä. Siinä määritellään alan kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella 
moniulotteinen managerialismi käsitteenä. Esiymmärryksenä on, kuinka manage-
rialismin määrittelyllä saadaan hahmotettua se laaja julkisen hallinnon systeemi-
muutos, joka on vaikuttanut myös suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon uu-
distuksiin. Ilman tätä laajaa teoreettista tarkastelua, saattaa Mattilan ym. (1993) 
mukaan yksittäisten hallinnon uudistusten analysointi jäädä vain erillisten proses-
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sien ja reformien tulkinnaksi vailla ymmärrystä siitä, miten erillisuudistukset ni-
voutuvat laajaan systeemimuutokseen.  

Toiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastauksia kvalitatiivisen tutkimus-
käytännön avulla. Kvalitatiivisessa tutkimusosassa haetaan vastauksia sisällön 
analyysin avulla managerialismin soveltamisesta sairaanhoitopiirien johtamiseen 
ja toiminnan organisoinnin uudistamiseen. Aineistoina ovat neljän yliopistollisen 
sairaanhoitopiirin viralliset, julkiset ja kirjalliset dokumentit3 sairaanhoitopiirien 
perustamisvuodesta 1991 vuoteen 2005. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa sai-
raanhoitopiirejä ei vertailla keskenään, koska tutkimuksen kohteena on manage-
rialismi ja viitekehyksenä suomalainen julkisen erikoissairaanhoidon johtaminen.  

Kolmanteen ja neljänteen tutkimuskysymykseen etsitään vastauksia kvantita-
tiivisen tutkimuskäytännön mukaisesti. Kirjallisella kyselyllä selvitetään sairaan-
hoitopiirien johtamista, managerialismin ilmenemistä sairaanhoitopiireissä ja ma-
nagerialismin soveltuvuutta suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon uudistami-
seen. Kysely osoitetaan neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin johdolle.  

Tutkimukseen valitut neljä yliopistollista sairaanhoitopiiriä ovat Pirkanmaan, 
Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Ne 
edustavat maantieteellisesti kattavasti Suomea ja ovat väestöpohjiltaan4 ja toi-
minnoiltaan yhdenvertaisia (liite 2). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ei 
ole mukana tutkimuksessa lyhyen olemassa olonsa takia. HUS muodostettiin 
vuonna 2000 Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta, Helsingin erikoissai-
raanhoitopiiristä ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. 

Tämä yhdistetty kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus edustaa tieteiden 
kentässä terveyshallintotieteellistä ja hallintotieteellistä soveltavaa tutkimusta (ks. 
Vuori 2005b, Salminen 2004b) sekä hermeneuttista tiedonintressiä (esim. Niini-
luoto 2002). Vuori (2005b) jäsentää terveyshallintotieteellisen paradigman5 hal-
                                                        
3 Virallisilla, julkisilla ja kirjallisilla dokumenteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän valtuuston/hallituksen/johtokunnan päättämää/hyväksymää asiakirjaa. 
4 Sairaanhoitopiirien asukasluvut olivat 31.12.2006 seuraavat: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 470 067, 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 384 280, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 249 498 ja Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri 462 898. Yliopistollisten sairaaloiden erityistason sairaanhoidon erityisvas-
tuualueiden (eva) asukasluvut olivat 31.12.2006 seuraavat: TAYS eva 1 211 664, OYS eva 724 325, 
KYS eva 853 110 ja TYKS eva 689263. (http://www.kunnat.net) 
5 Paradigman käsitteellä tarkoitetaan kokoelmaa tutkijayhteisössä omaksuttuja periaatteita, uskomuk-
sia ja arvostuksia (Niiniluoto 2002, 247). Paradigma yhdistää sekä älylliset että ideologiset dimensiot. 
Ne ovat malleja, jotka kuvaavat todellisuutta, ne tarjoavat samalla selityksen ja ne kuvaavat muutok-
sen haluttuun suuntaa. (Aucoin 1990, 116.) Paradigma on harvoin, jos koskaan selitettävissä ehdotto-
man varmasti. Se on olemassa epäilemättömänä, hiljaisena ymmärryksenä, joka on jätetty perinnöksi 
kulttuurin kautta. Paradigma seuraa sukupolvia mieluummin suoran kokemuksen kuin opetuksen kaut-
ta. (ks. Bartzelay1992, 178.) 
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lintotieteellisesti sekä terveys- ja lääketieteellisesti, joskaan terveyshallinnolla ei 
ole kansallisesti tai kansainvälisesti vakiintunutta paradigmaa. Hallinnon, tervey-
den ja terveyshallinnon koulukunnilla ovat erilaiset tutkimusorientaatiot. Vuoren 
mukaan hallinto-orientaatio merkitsee johtamis- ja organisaatioteorioiden testaa-
mista terveydenhuollossa, ja terveysorientaatio merkitsee hoidon johtamisen tut-
kimusta potilaiden diagnoositietojen ohjaamana. (Vuori 2005b.) Terveyshallinto-
tieteen tutkimuskohteet ovat Sinkkosen ja Kinnusen (1999) jaottelun mukaan liit-
tyneet terveydenhuollon poliittishallinnolliseen ohjaukseen, terveydenhuollon 
organisaatioiden sisäisiin ilmiöihin sekä terveydenhuollon järjestelmien, palvelu-
jen ja muun toiminnan arviointiin.  

Terveyshallintotieteen ja hallintotieteen keskinäinen yhteys liittyy Salmisen 
(2004a) mukaan hallintotieteen sisäiseen eriytymiseen. Sisäisesti hallintotiede on 
eriytynyt tutkimuskohteensa määrittelemällä tavalla mm. julkiseen toimintaan ja 
hallintoon, julkiseen johtamiseen, sosiaali- ja terveyshallintoon sekä yritysjohta-
miseen ja johtajuuteen. Ulkoisesti hallintotiede on eriytynyt perusyhteiskuntatie-
teistä, etenkin sosiologiasta, valtio-opista ja taloustieteestä. Sekä hallintotieteelle 
että terveyshallintotieteelle on ominaista makro- ja mikrotasoiset tutkimuskohteen 
tarkastelut. Makro-ote merkitsee terveyshallintotieteen tutkimusalueina järjestel-
mien, rakenteiden ja organisaatioiden tutkimusta osana julkista hallintoa. Mikro-
ote liittyy sitä vastoin organisaation johtamisen ja johtamisen kehittämisen tutki-
mukseen. (Salminen 2004b.)  

Tutkimukset jaetaan usein perustutkimuksiin ja soveltaviin tutkimuksiin. Pe-
rustutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tutkimuskohteestaan, luoda uutta 
käsitteistöä, teorianmuodostus tai tuottaa tutkimustapaan liittyvää tietoa. Sovelta-
van tutkimuksen tarkoituksena on soveltaa olemassa olevaa tutkittua tietoa käy-
täntöön ja käytännöllisiin tarkoituksiin. (Uusitalo 2001, Niiniluoto 2002, Salmi-
nen 2004b.)  

Tiedonintressillä tarkoitetaan tieteellisen tutkimuksen objektiivista rationaa-
lisuusperustaa. Teknisen, emansipatorisen tai hermeneuttisen tiedonintressin ohja-
tessa tutkimusta eroavat tiedon tavoitteet ja päämäärät toisistaan. Teknisen tiedon-
intressin tiedon tavoite on ennustaminen ja päämäärä luonnon ja yhteiskunnan 
hallinta. Tekninen tiedonintressi yhdistetään ensisijaisesti luonnontieteisiin. 
Emansipatorisen tiedonintressi kytkeytyy valtaan, hallintaan ja kontrolliin. Tie-
donintressin tutkimuksellinen tavoite on ideologiakritiikki ja päämäärä vapautu-
minen väärästä tietoisuudesta. Emansipatorinen tiedonintressi yhdistetään kriitti-
seen yhteiskuntetieteseen. Hermeneuttisen tiedonintressin tavoite on ymmärtämi-
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nen ja tulkitseminen, ja päämäärä on tradition välitys ja tulkinta. Hermeneuttinen 
tiedonintressi yhdistetään humanistisiin tieteisiin. (ks. Niiniluoto 2002.)  

Tämä terveyshallintotieteellinen tutkimus edustaa hallinto-orientoitunutta so-
veltavaa tutkimusta ja on tiedonintressiltään hermeneuttinen, tulkitseva. Hallinto-
orientaatio merkitsee tässä tutkimuksessa managerialismin soveltamisen ja sovel-
tuvuuden arviointia neljässä yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä. Tutkimuksessa 
hyödynnetään tutkimuksen tasoina sekä makro- että mikrotasoja. Managerialis-
mia julkisen hallinnon uudistajana lähestytään makro-otteella, kun taas mikro-ote 
liittyy sairaanhoitopiirien johtamisen ja toiminnan organisoinnin tarkasteluun ma-
nagerialismin viitekehyksessä. Soveltava tutkimus merkitsee managerialismista 
muodostetun tiedon soveltamista sairaanhoitopiirien johtamiseen ja toiminnan 
organisointiin. Toinen soveltavan tutkimuksen ulottuvuus liittyy siihen, kuinka 
tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan soveltaa suomalaisen julkisen erikoissai-
raanhoidon johtamisen ja toiminnan organisoinnin uudistamiseen ja johtamiskou-
lutukseen. Hermeneuttinen tiedonintressi-näkökulma sisältää pyrkimyksen tulkita 
ja ymmärtäen analysoida käsitteiden, kielen ja tekstien merkitystä. 

Lisäksi tutkimus sisältää joitakin arviointitutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen 
kysymyksenasettelua on ohjannut arviointitutkimuksen mukainen lähestymistapa 
arvioinnin tarkoituksen kautta, arvioinnin päävaiheiden soveltamisena sekä tut-
kimusmetodien yhdistämisenä. Tutkimus ei ole varsinainen arviointitutkimus, 
sillä tutkimuksessa ei arvoteta tutkimuskohteen hyvyyttä tai huonoutta, merkityk-
sellisyyttä tai merkittömyyttä eikä hyödyllisyyttä tai hyödyttömyyttä (vrt. Guba & 
Lincoln 1989, Viinamäki 2001).  

1.3 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimusraportti jakaantuu kahdeksaan lukuun. Ensimmäinen luku on johdanto. 
Johdannossa esitetään tutkimuksen tausta, tarkoitus, tutkimuskysymykset, tutki-
muksen luonne sekä tutkimusraportin rakenne. Toinen luku sisältää tutkimuksen 
metodologian ja tutkimusasetelman täsmentämisen. Metodologiset lähtökohdat 
rakentuvat arviointitutkimuksesta sekä tutkimusmetodien yhdistämisestä. Toisen 
luvun lopussa esitetään yhteenveto tutkimuksen metodologisista lähtökohdista 
tutkimusasetelmineen. 

Kolmas luku sisältää kuvauksen managerialismista julkisen hallinnon uudis-
tajana. Aluksi managerialismi määritellään käsitteenä kolmen ulottuvuuden avul-
la. Ulottuvuudet ovat ideologia, reformi ja johtamisparadigman muutos. Käsitteen 
määrittelyn jälkeen managerialismia kuvataan julkisen terveydenhuollon uudista-
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jana. Lopuksi esitetään kritiikkiä managerialismia kohtaan. Luku päättyy yhteen-
vetoon teoreettisista lähtökohdista.  

Neljäs luku sisältää kvalitatiivisen arvioinnin managerialismin soveltamisesta 
sairaanhoitopiirien johtamisessa ja toiminnan organisoinnissa vuosina 1991–
2005. Luvussa kuvataan managerialismin luokittelurungon muodostaminen, käy-
tetty kirjallinen dokumenttiaineisto ja sen keruu sekä sisällön analyysi metodina 
ja analyysiprosessina. Luku sisältää myös kvalitatiivisen tutkimusosan tulokset. 
Tulokset esitetään kolmessa viiden vuoden jaksossa, minkä jälkeen on yhteenveto 
keskeisistä tutkimustuloksista. 

Viides luku sisältää kvantitatiivisen arvioinnin managerialismin ilmenemises-
tä sairaanhoitopiireissä ja managerialismin soveltuvuudesta julkisen erikoissai-
raanhoidon uudistamiseen. Luvussa kuvataan tutkimusaineiston keruu ja analyysi 
sekä tutkimustulokset. Tulososuudessa raportoidaan managerialistisen johtamisen 
ilmeneminen sairaaanhoiropiireissä, managerialismin soveltuvuus julkisen eri-
koissairaanhoidon uudistamiseen sekä näkemyksiä erikoissairaanhoidon johtami-
sen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Lopuksi esitetään yhteenveto keskeisistä 
tutkimustuloksista.  

Kuudes luku sisältää kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimustulosten yh-
distetyn tulkinnan. Seitsemäs luku sisältää pohdinnan. Luvussa tarkastellaan saa-
tuja tutkimustuloksia, tutkimuksen luotettavuutta, tutkimuksen eettisiä näkökoh-
tia, tutkimuksen merkitystä ja jatkotutkimushaasteita. Kahdeksas luku sisältää 
johtopäätökset. Dokumenttilähde- ja kirjallisuusluettelot sekä liitteet on koottu 
tutkimuksen loppuun. 
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2 Tutkimuksen metodologia ja 
tutkimusasetelman täsmentäminen 

Tutkimuksen metodologisissa lähtökohdissa tarkastellaan ensinnä arviointitutki-
musta. Toisena metodologisena lähtökohtana tarkastellaan kvalitatiivisen ja kvan-
titatiivisen tutkimusotteen yhdistämistä (Mixed Methods). 

2.1 Arviointitutkimus 

Julkisen hallinnon uudistaminen ja arviointitutkimus ovat liittyneet läheisesti toi-
siinsa viimeisten 30 vuoden aikana. New Public Management -lipun alla toteute-
tuissa uudistuksissa arvioinnista on tullut luonnollinen ja kiinteä osa NPM:a, sillä 
johtamisen sykli sisältää tavoitteiden asettamisen, toimeenpanon ja arvioinnin. 
(Furubo & Sandahl 2002, Wollmann 2003.)  

Ensimmäinen arviointitutkimuksen aalto 1960–1970-luvuilla liittyi edistynei-
den hyvinvointivaltioiden poliittisten ohjelmien suunnittelu-, ohjelmointi- ja bud-
jetointijärjestelmiin (Uusikylä 1999, 20–22, Derlien & Rist 2002, 443, Wollmann 
2003, 1–3). Arvioinnin tarkoituksena oli parantaa ohjelmien tuloksia ja maksi-
moida tuotosten tehokkuus. Ohjelmia arvioitiin kvantitatiivisesti asettamalla koe- 
ja kontrolliryhmiä. (Wollmann 2003.) Yhdysvallat ja Kanada olivat ohjelma-
arvioinnin edelläkävijöitä, kun taas Euroopassa Ruotsi ja Saksa olivat ensimmäi-
sen arvioinnin aallon harjalla (Derlien & Rist 2002, 441, Wollmann 2003, 1–3). 
Toinen arviointitutkimuksen aalto alkoi 1970-luvun puolessa välissä maailman-
laajuisen taloudellisen kriisin seurauksena. Ohjelma-arviointi määriteltiin uudel-
leen siten, että sen tarkoituksena oli muuttaa ohjelmia ja maksimoida panosten 
vaikuttavuus. (Wollmann 2003.) Kolmas arviointitutkimuksen aalto käynnistyi 
1980–1990-lukujen taitteessa. Monissa länsimaissa oli vaikea budjettikriisi, joka 
vauhditti osaltaan julkisen hallinnon uudistamista managerialismin ja New Public 
Managementin periaatteiden mukaisesti. Arviointitiedolla haluttiin oikeuttaa teh-
täviksi reformien yleisinä tavoitteina pitämiä asioita. (Uusikylä 1999, 21, Ahonen 
ym. 2002, 50, Wollmann 2003, 3.) 

Arviointitutkimus on edennyt Suomessa nopeasti 1990-luvulla kolmannessa 
arviointiaallossa ja siitä on muodostunut keskeinen väline julkisen hallinnon tuek-
si tarkoitettujen ohjelmien ja projektien arviointiin sekä tieteellisen tiedon tuotta-
miseen (Uusikylä 1999, 17–18, Lumijärvi & Kaarlejärvi 2000, 70, Viinamäki 
2001, Furubo, & Sandahl 2002, 11). Arviointitutkimuksen merkittävä asema jul-
kishallinnon kehittämisessä selittyy Uusikylän (1999, 17–18) mukaan sekä sisä- 
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että ulkosyntyisillä muutostekijöillä. Sisäsyntyiset muutostekijät liittyvät hallin-
non yhteiskuntatieteellistymiseen ja arviointitiedon hyödyntämiseen. Varhaisten 
arviointiaaltojen omaksuneiden maiden vaikuttimia olivat sisäiset voimat. (Furu-
bo & Sandahl 2002, 21–22.) Ulkoiset muutostekijät liittyvät ulkoisiin hallinnon 
rakenteiden ja ohjausjärjestelmien muutoksiin sekä hallinnon kansainvälistymi-
seen Euroopan unionin jäsenyyden, OECD:n ja Maailmanpankin vaikutusten 
myötä ja sitä seuranneeseen arviointivelvoitteiden kasvuun. Lisäksi NPM on li-
sännyt arviointitutkimuksen tarvetta. (Uusikylä 1999, 22, ks. Ahonen ym. 2002, 
50–51, Furubo & Sandahl 2002, 21–22.) 

Käsitteitä arviointi ja arviointitutkimus käytetään usein synonyymeinä (Scri-
ven 1997, Lumijärvi & Kaarlejärvi 2000). Arviointitutkimus erotetaan yleisestä 
arvioinnista systemaattisuutensa perusteella, sillä tutkittava ilmiö arvotetaan käyt-
tämällä tieteellisiä metodeja (Guba & Lincoln 1989, Sinkkonen & Kinnunen 
1994, Fisher 1995). Arviointitutkimuksen määrittelyyn ei ole kuitenkaan yhtä 
oikeaa tapaa, koska käsitteet, teoreettiset lähestymistavat ja menetelmälliset rat-
kaisut ovat peräisin monilta tieteenaloilta, kuten hallintotieteistä, politiikan tutki-
muksesta, sosiologiasta ja taloustieteistä (Øvretveit 1998, Viinamäki 2001, 11).  

Arvioinnin tarkoituksen perusteella arviointitutkimus voidaan jakaa kolmeen 
näkökulmaan (Chelimsky 1997, 10–14, 21, ks. myös Rallis & Rossman 2003, 
493). Chelimskyn (1997) jaottelun mukaan näkökulmat ovat tilivelvollisuus (The 
Accountability Perspective in Evaluation), kehittämistyön edistäminen (The De-
velopmental Perspective in Evaluation) ja uuden tiedon tuottaminen (The Know-
ledge Perspective in Evaluation). Ne eivät ole tyhjentäviä eivätkä toisiaan pois-
sulkevia, vaan ne edustavat erialaisia tapoja jaotella arviointitutkimuksia ja jokai-
nen tähtää määrättyjen ongelmien ratkaisuun. (Chelimsky 1997.)  

Tilivelvollisuusarviointia tehdään, jotta voidaan näyttää toteen tilivelvollisuus 
julkisille ja yksityisille rahoittajille ja päätöksentekijöille. Arvioinnin tarkoitukse-
na on mitata tuloksia ja kustannuksia ja arvioida vaikuttavuutta. Siinä vastataan 
tilivelvollisuuden näkökulmasta tuloksellisuus- ja vaikuttavuuskysymyksiin mo-
nin eri metodein: kliinisin kokein, kvasikokeellisin asetelmin, kontrolliasetelmin, 
kustannus-hyötyanalyysein ja tutkimussynteesein. Tilivelvollisuusarvioinnin tyy-
pillinen käyttö on julkista ja poliittista. Lisäksi sitä käytetään osana hallintorefor-
mia. (Chelimsky 1997, 10–11, ks. Lindqvist 1999, 110–112.) Näkökulma korostaa 
arvioinnin objektiivisuutta ja siten arvioijan riippumattomuutta ja autonomisuutta 
tehdä päätelmiä ohjelman tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta (Viinamäki 2001, 
79). 
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Kehittämisarviointi tarjoaa joustavan työkalun etu- tai jälkikäteiseen arvioin-
tiin joko prosessi- tai tulosarviointeina. Sen avulla voidaan parantaa projekteja, 
mitata ja suositella muutoksia organisaation toimintaan sekä kehittää indikaatto-
reita ja tavoitteita, joiden avulla parannetaan organisaation tehokkuutta. Kehittä-
misarvioinnin tarkoituksena on vahvistaa instituutioita kehittämällä toimintaa tai 
organisaation kyvykkyyttä. Tyypillinen kehittämisarvioinnin soveltaminen yhdis-
tyy osaksi arvioitavaa prosessia. (Chelimsky 1997, 12–13, ks Lindqvist 1999, 
112–113.) Arvioinnissa korostuu interaktiivisuuden merkitys, jos arvioija on tii-
min jäsen (Chelimsky 1997, Viinamäki 2001, 79). 

Tiedontuotantoarviointia tehdään tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja sen 
vuoksi, että lisätään ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Poiketen tilivelvollisuus- 
ja kehittämisarvioinneista tiedontuotantoarvioinnissa tutkija tai tutkimusryhmä 
asettaa arvioinnin kysymykset soveltaen kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia lähesty-
mistapoja ja niiden mukaisia tutkimusmetodeja. Tiedontuotantoarvioinnin tarkoi-
tuksena on lisätä ymmärrystä ongelmien taustalla olevista tekijöistä, niiden ja 
suunnitellun ohjelman ratkaisujen yhteensopivuudesta ja toimeenpanon taustalla 
olevista teorioista tai logiikasta tai niiden puutteesta. Tyypillisiä käyttöalueita ovat 
politiikka, tieteellinen tutkimus, koulutus sekä tietoon perustuva konstruktio. Ar-
vioijan rooli riippuu arvioinnista ja käytetyistä metodeista. Se on etäinen tai lä-
heinen, mutta säilyttäen riippumattomuutensa ja objektiivisuutensa. (Chelimsky 
1997, 13–14, ks Lindqvist 1999, 112.) Taulukossa 1 on esitetty Chelimskyn 
(1997) kolme arviointinäkökulmaa ja niitä koskevat kannat tarkoituksen, tyypilli-
sen käytön ja arvioijan sekä asiakkaan roolien näkökulmasta. 

Taulukko 1. Kolme arvioinnin näkökulmaa ja niitä koskevat kannat kolmen dimension 
suhteen Chemliskyä (1997, 21) mukaillen. 

Dimensiot Tilivelvollisuuden 

näkökulma 

Kehittämistyön näkökulma Tiedon tuottamisen 

näkökulma 

Tarkoitus Mittaa tuloksia ja 

kustannuksia, arvioi 

vaikuttavuutta. 

Vahvistaa instituutiota, 

kehittää toimintaa tai 

organisaation kyvykkyyttä. 

Tuottaa tietoa ohjelmista 

ja prosesseista, kehittää 

uusia metodeja. 

Tyypillinen käyttö Poliittinen; debatti ja 

neuvottelu, 

hallintoreformi, julkinen 

käyttö 

Osana arvioitavaa 

prosessia, julkinen ja 

poliittinen käyttö 

Tutkimus, koulutus, 

poliittinen valistus, 

tietoon perustuva 

konstruktio 

Arvioijan ja asiakkaan 

rooli 

Etäinen, riippumaton Läheinen; arvioija voi olla 

tiimin jäsen 

Etäinen tai läheinen 

riippuen arvioinnista ja 

metodeista 
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Arvioinnin päävaiheiksi Rallis & Rossman (2003, 493) nimeävät kuvailun, 
vertailun ja ennustamisen, joiden perusteella tehdään tutkittavan ilmiön arvon 
määritys. Øvretveit (2001, 16) myös määrittelee arvioinnin tutkittavan ilmiön 
arvon arviointina keräämällä siitä relevanttia tietoa systemaattisella tavalla ja te-
kemällä vertailuja. Kuvailu sisältää relevantin tiedon keruun systemaattisella ta-
valla arvioitavasta ilmiöstä, sen piirteistä, toiminnoista ja tapahtumista. Vertailu-
vaiheessa tehdään vertailuja arvioitavan ilmiön, ohjelman, arvosta suhteessa toi-
seen ohjelmaan tai standardiin. Ennustaminen, jolla on yhteys tulevaisuuteen, 
sisältää arvioinnit asioista, jotka ovat hyvin tai huonosti. Lisäksi siihen kuuluvat 
erityiset suositukset. Kun kuvailuvaiheen tiedon kerääminen sisältää arvioitavan 
ilmiön teoriaperusteisen mallin luomisen, tulee mallista osa ennustamista. Arvi-
ointiprosessin vaiheet ovat harvoin lineaarisesti eteneviä niiden kompleksisuuden 
ja toisiinsa liittyneiden tiedollisten toimintojen takia. (Rallis & Rossman 2003.) 

Tässä tutkimuksessa arvioinnin tarkoitus edustaa Chelimskyn (1997) jaotte-
luun perustuvaa tiedon tuottamisen näkökulmaa. Tiedontuotantoarvioinnin ideaa 
seuraten tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä managerialismista käsit-
teellisesti erikoissairaanhoidon kannalta, muodostaa kvalitatiivinen hallintokuva 
managerialismin piirteiden perusteella erikoissairaanhoidon johtamisen ja toimin-
nan organisoinnin uudistamisesta sekä arvioida managerialismin soveltuvuutta 
erikoissairaanhoidon johtamiseen. Rallis'in & Rossman'in (2003) nimeämien ar-
vioinnin päävaiheiden mukaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvä teo-
reettinen tehtävä edustaa tässä tutkimuksessa kuvailua. Siinä managerialismin 
piirteistä kerätään relevanttia tietoa. Vertailuvaihe liittyy kvalitatiivisessa osuu-
dessa sisällön analyysiin, jossa sairaanhoitopiirien kirjallisista dokumenteista etsi-
tään luokittelurungon mukaista tietoa. Arvioinnin ennustamisen vaihe liittyy tut-
kimustulosten arviointiin ja johtopäätöksiin. Tutkimuksen empiirisen osan tulos-
ten yhdistävässä osassa esitetään arvioinnit managerialismin soveltamisesta ja 
soveltumisesta erikoissairaanhoidon johtamiseen ja toiminnan organisointiin. Joh-
topäätöksissä annetaan arvioinnin perusteella suosituksia suomalaisen julkisen 
erikoissairaanhoidon johtamisen uudistamiseen. 

2.2 Tutkimusmetodien yhdistäminen  

Arviointitutkimuksessa, johtamisen ja organisaatioiden sekä terveyshallintotietei-
den tutkimuksissa yhdistetään usein kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus-
metodi (Denzin 1978, Brannen 1992, Starrin 1994, Raunio 1999, Patton 2002, 
Forthofer 2003, Creswell 2003, Currall & Towler 2003, Rallis & Rossman 2003, 
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Tashakkori & Teddlie 2003). Näiden tutkimusmetodien yhdistämisen tarkoitukse-
na samassa tutkimuksessa on lisätä ymmärrystä tutkittavaan ilmiöön laadullisen 
kuvauksen ja numeerisen tarkastelun perusteella sekä avata erilaisia näkökulmia 
tutkittavan ilmiön eri puoliin. (Raunio 1999, 338, Creswell 2003, 100, 210, Hol-
me & Solvang 2006.) Kvalitatiivisten tutkimusmetodien mitä- ja miten-
kysymyksillä saadaan tietoa tutkittavan ilmiön tyypillisistä ominaispiirteistä. 
Ominaispiirteiden esiintyminen osoitetaan kvantitatiivisen tutkimusmetodien mi-
ten paljon- ja miksi-kysymyksillä. (Raunio 1999, 345, Starrin 1994, 25.) Eri ai-
neistoilla voidaan myös vahvistaa tutkimustuloksia ja parantaa tutkimuksen luo-
tettavuutta (Redfern & Norman 1994, Patton 2002, 248, Holme & Solvang 2006). 

Perinteisesti tutkimusmenetelmien peruslinjoissa on erotettu luonnontieteelli-
nen ja ihmistieteellinen lähestymistapa. Niillä ovat erilaiset tieteenfilosofiset ja 
epistemiologiset lähtökohdat, jotka on totuttu jäsentämään toistensa vastakohdik-
si. (Cuba & Lincoln 1989, Raunio 1999, Patton 2002, Creswell 2003.) Toisenlai-
sen näkemyksen mukaan ne muodostavat vastakkain asettelun sijaan pikemmin-
kin jatkumon (Alasuutari 2001, ks. Metsämuuronen 2006). Luonnontieteellinen 
lähestymistapa on johdettu galileisesta perinteestä ja liitetty positivistiseen tieteen 
ihanteeseen. Sen mukaan näkyvä ja konkreettisesti tavoitettava on totta. Positivis-
tisen tieteen ihanteen mukaan tutkija on objektiivinen tarkkailija ja tarkkailtava 
on tarkkailun yksisuuntainen kohde. Tavoitteena on tuottaa tilastollisesti edusta-
vaa, yleistettävää ja toistettavaa tietoa kvantitatiivisilla tutkimusmetodeilla. 
(Brannen 1992, Raunio 1999, Metsämuuronen 2006.) Ihmistieteellinen lähesty-
mistapa pohjautuu aristoteeliseen perinteeseen, jonka tutkimustraditiot pohjautu-
vat eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Fenomeno-
logiassa ollaan kiinnostuneita erilaisista ilmiöistä ja niiden tulkinnasta. Tällöin 
tutkittavia ilmiöitä lähestytään käyttäen kvalitatiivisia tutkimusmetodeja. Tavoit-
teena on ymmärtää tutkittavan ilmiön kokonaisuutta. (Brannen 1992, Raunio 
1999, Alasuutari 2001, Niiniluoto 2002, Metsämuuronen 2006.) Ihmistieteissä 
aristoteelinen perinne liitetään subjektiivisiin tavoitteisiin ja siinä korostetaan in-
himillisen todellisuuden kulttuurista merkityksellisyyttä siinä toimiville ihmisille 
(Rainio 1999, 75). 

Tutkimuskäytäntöjen hyviä ja huonoja puolia koskevan yleisen käsityksen 
mukaan kvantitatiivisilla metodeilla saadaan pinnallista, mutta luotettavaa tietoa 
ja kvalitatiivisilla metodeilla saadaan syvällistä, mutta ei yleistettävää tietoa 
(Brannen 1992, Carr 1994, Alasuutari 2001). Kumpikaan tutkimuskäytäntö ei ole 
ylivertainen toiseensa nähden tutkimusstrategiana, vaan tutkijan valintaa ohjaa 
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tutkimusongelma, henkilökohtainen kokemus tutkijana sekä lukijakunta, jolle 
tutkimus kirjoitetaan (Creswell 2003, 21). 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmetodien yhdistäminen samaan 
tutkimukseen on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana eri tieteissä kansalli-
sesti ja kansainvälisesti (Raunio 1999, Janhonen & Nikkonen 2001, Creswell 
2003). Vastakkaisina pidettyjen tiedekäsitysten yhdistämistä voidaan Raunion 
(1999, 104) mukaan perustella ontologisella näkemyksellä, jonka mukaan sosiaa-
lisen todellisuuden inhimillinen toiminta on sekä objektiivisina tosiasioina ilme-
nevää että subjektiivisesti tietoisen toiminnan tuloksia. Kvalitatiivisen ja kvantita-
tiivisen tutkimusmetodien toisiaan täydentävyys liitetään sosiaalisen todellisuu-
den ontologiseen kaksinaisuuteen. (Raunio 1999, 31, 104.) 

Metodologisena triangulaationa tunnetun eri tutkimusmetodien yhdistämisen 
kuvasivat ensimmäisenä Cambell & Fiske vuonna 1959 (Denzin 1978, Creswell 
2003). Pari vuosikymmentä myöhemmin Denzin (1978, 294–302) laajensi trian-
gulaation käsittettä siten, että se sisälsi metodologisen triangulaation lisäksi tutki-
joiden, aineistojen, teorioiden ja moninkertaisen triangulaation  

Metodologinen triangulaatio sisältää samassa tutkimuksessa kvantitatiivisen 
ja kvalitatiivisen tutkimusmetodien käytön (Denzin 1978, Creswell 2003) tai use-
amman kuin yhden tiedonkeruutekniikan käytön (Shih 1998). Tämä triangulaati-
on tyyppi jaetaan kahteen muotoon, jotka ovat metodin sisäinen ja metodien väli-
nen triangulaatio. Metodin sisäisessä triangulaatiossa käytetään yhden metodin 
sisällä erityyppisiä asteikkoja mittaamaan samaa ilmiötä. Metodien välisessä 
triangulaatiossa käytetään eri metodologisia lähestymistapoja aineistojen keruus-
sa. Aineisto-triangulaation mukaisessa tutkimuksessa käytetään lähteinä useita 
aineistoja. Aineisto-triangulaatioon liitetään ajan, tilan ja henkilön näkökulmat. 
Tutkija-triangulaatiossa usea eri tutkija tutkii samaa kohdetta. Teoreettinen trian-
gulaatio sisältää usean eri näkökulman kohdentamisen samaan kohteeseen. Mo-
ninkertainen triangulaatio sisältää kahden tai useamman edellä kuvatun triangu-
laation yhdistelmän. (Denzin 1978.) Triangulation käytön tavoite voi olla joko 
tutkimustulosten vahvistaminen tai tutkittavan ilmiön moniulotteisuuden esiin 
saaminen (Shih 1998). 

Sovellan tutkimuksessani moninkertaista triangulaatiota käyttämällä metodo-
logista- ja aineistotriangulaatiota. Metodologinen triangulaatio merkitsee kvalita-
tiivisen sisällön analyysin ja kvantitatiivisen tilastollisen analyysin käyttöä. Ai-
neistotriangulaatio tarkoittaa tässä tutkimuksessa sekä kirjallisen dokumenttiai-
neiston että kirjallisen kyselyaineiston käyttöä. Tässä tutkimuksessa käytetyt 
triangulaatiotyypit ja niiden käytön tavoitteet on kuvattu taulukossa 2. 



 

 35 

Taulukko 2. Tutkimuksessa käytettävät triangulaatiotyypit ja tavoitteet Shih'tä (1998) 
mukaillen. 

Triangulaatiotyyppi Käyttö tässä arviointitutkimuksessa Tarkoitus/tavoite 

Metodologia Metodien käyttö: 

Kvalitatiivinen – teoreettinen sisällön 

analyysi 

Kvantitatiivinen – tilastollinen analyysi 

 

 

Tutkittavan ilmiön, 

managerialismin 

moniulotteisuuden tavoittaminen 

Aineisto Kirjallinen dokumenttiaineisto:  

Alan kirjallisuus ja tutkimukset, 

 

Teoreettinen näkökulma 

 Neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin 

toimintakertomukset, hallinto / 

johtosäännöt 

Sairaanhoitopiirien 

organisatorinen näkökulma 

 Kirjallisen kyselyn aineisto Ylimmän johdon näkökulma 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimuskäytäntö voidaan yhdistellä samaan 
tutkimukseen käyttäen niitä samanaikaisesti tai sekventiaalisesti eli jaksottaisesti 
(Creswell ym. 2003, Morse 2003). Tutkimuksen prioriteetti, tutkimustulosten in-
tegrointi ja teoreettinen näkökulma määräytyvät valitun yhdistämisstrategian mu-
kaan (ks. Creswell ym. 2003, 214). Samanaikaisia yhdistettyjä tutkimusmetodeja, 
mixed methods, käyttävät tutkimukset tunnistetaan usein paralleeli-mallista, sillä 
tutkimus sisältää kaksi suhteellisen itsenäistä tutkimusosiota Samanaikainen tut-
kimusmetodien yhdistäminen sisältää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimus-
kysymyksiä, joihin kuhunkin vastataan tutkimusmetodien mukaisesti. Tulkinnat 
esitetään sekä omissa osioissa että yhdistettynä. (Tashakkori & Teddlie 2003.)  

Tämä tutkimus sisältää samanaikaisen kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tut-
kimusmetoden käytön yhdistettynä mallina. Kuviossa 1 on esitetty tämän tutki-
muksen yhdistettyjen tutkimusmetodien design-malli mukaellen Tashakkoria ja 
Teddlieta (2003). Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimuskysymykset ohjaavat 
koko tutkimusta. Ensimmäinen kvalitatiivinen tutkimuskysymys ohjaa tutkimuk-
sen teoreettista tehtävää. Sen jälkeen tutkimus haarautuu samanaikaiseen kvalita-
tiiviseen ja kvantitatiiviseen vaiheeseen ja vastaa kummankin vaiheen omiin tut-
kimuskysymyksiin. Tietojen keräämisen, analysointien ja tulkintojen esittämisen 
jälkeen yhdistetään saadut tulkinnat design-mallin mukaisesti. 
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Kuvio 1. Yhdistettyjen tutkimusmetodien paralleelimalli mukaillen Tashakkoria & 
Teddlietä (2003). 

Tutkimus etenee vaiheittain ja vastaa tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 3 on 
esitetty yhteenveto tutkimuksen etenemisestä tutkimustehtävittäin, valitut tutki-
muskäytännöt ja -menetelmät sekä käytettävät tutkimusaineistot. 

TUTKIMUSKYSYMYKSET

TEOREETTINEN
TEHTÄVÄ

KVALITATIIVINEN 
TIEDON KERUU

YHDISTÄVÄ
TULKINTA

TULKINNAT
TULKINNAT

KVANTITATIIVINEN
TIEDON KERUU

TILASTOLLINEN 
ANALYYSI

SISÄLLÖN 
ANALYYSI
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Taulukko 3. Tutkimuksen eteneminen tutkimustehtävittäin, valittu tutkimuskäytäntö ja 
-menetelmä sekä tutkimusaineistot. 

Tutkimustehtävä  Tutkimuskäytäntö ja -menetelmät Tutkimusaineisto 

Managerialismi käsitteenä  Kvalitatiivinen käsiteanalyysi Kirjallisuus, tutkimukset 

Managerialismin piirteet 

suomalaisen julkisen 

erikoissairaanhoidon 

uudistamisessa  

Kvalitatiivinen/sisällön analyysi Neljän yliopistollisen 

sairaanhoitopiirin johto- ja 

hallintosäännöt, 

toimintakertomukset, muut 

dokumentit 

Managerialismin ilmeneminen 

sairaanhoitopiireissä ja 

soveltuvuus erikoissairaanhoidon 

uudistamiseen  

Kvantitatiivinen/tilastollinen 

analyysi  

Kirjallinen kysely: otoskoko 266 

henkilöä 

Loppuraportti   

2.3 Yhteenveto tutkimuksen metodologisista lähtökohdista 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä terveyshallinto- ja hallintotieteellisessä 
tutkimuksessa lähestytään tutkimusilmiötä soveltaen arviointitutkimuksen piirtei-
tä. Arvioinnin tarkoituksen mukaisesti tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja lisätään 
ymmärrystä erikoissairaanhoidon johtamisesta ja toiminnan organisoinnista ma-
nagerialismin viitekehyksessä. Tutkimus jakaantuu samanaikaisiin kvalitatiivi-
seen ja kvantitatiiviseen osioon, joita ohjaavat omat tutkimuskysymykset. En-
simmäinen tutkimuskysymys on teoreettinen tehtävä, jossa määritellään manage-
rialismin teoreettinen sisältö. Keskeinen lähdemateriaali on kirjallisuus ja alan 
tutkimukset. Tämä tutkimuksen vaihe edustaa arvioinnin vaiheissa kuvailua. Teo-
reettisen tehtävän perusteella luodaan managerialismin luokittelurunko tutkimuk-
sen kvalitatiivista osaa varten ja kyselylomakkeen sisältö tutkimuksen kvantitatii-
viseta osaa varten. Tämän jälkeen tutkimus muodostaa paralleeli-mallin, jonka 
kvalitatiivinen vaihe etenee sisällön analyysin mukaisesti. Luokittelurunko ohjaa 
sisällön analyysia, jonka avulla etsitään managerialismin piirteitä neljän yliopis-
tollisen sairaanhoitopiirin virallisista kirjallisista dokumenteista. Arviointivaihee-
na tämä merkitsee vertailua: sairaanhoitopiirin johtamisen ja uudistamisen vertai-
lua luotuun malliin ja niiden perusteella arviointia. Rinnakkain kvalitatiivisten 
aineistojen keruun ja analyysien aikana tutkimus etenee myös kvantitatiivisena 
kirjallisena kyselynä samojen neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin ylimmälle 
johdolle. Kvalitatiivisen vaiheen tulkinnat esitetetään erikseen, samoin kvantita-
tiivisen vaiheen tulokset. Lopuksi tutkimustulosten tulkinnat yhdistetään ja tutki-
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muksen johtopäätöksissä esitetään arviointeja ja suosituksia tulevaisuutta varten. 
Kuviossa 2 on esitetty yhteenveto tutkimusasetelmasta. 

 

Kuvio 2. Yhteenveto tutkimusasetelmasta. 

MANAGERIALISMI

KÄSITTEEN MÄÄRITTELY

SISÄLLÖN
ANALYYSI

KYSELY-
TUTKIMUS

TULKINNAT TULKINNAT

MANAGERIALISMI ERIKOISSAIRAANHOIDON
JOHTAMISESSA
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3 Managerialismi julkisen hallinnon 
uudistamisessa 

Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on managerialismi suomalaisen jul-
kisen erikoissairaanhoidon johtamisessa ja toiminnan organisoinnin uudistamises-
sa. Tutkimusasetelman mukaisesti teoreettisissa lähtökohdissa määritellään mana-
gerialismi käsitteenä New Public Managementia ja managerialismia käsittelevän 
tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. Seuraavaksi kuvataan managerialismia julki-
sen terveydenhuollon uudistajana sekä managerialismin kansainvälisen ja kansal-
lisen nousun viitekehyksessä että neljän länsimaan terveydenhuollon uudistusten 
näkökulmasta. Managerialismia kohtaan esitettyä kritiikkiä tarkastellaan ennen 
yhteenvetoa teoreettisista lähtökohdista. 

3.1 Managerialismi käsitteenä 

Termin managerialismi alkuperä on avoin, vaikka se yhdistetään läheisesti James 
Burnhamin teokseen The Managerial Revolution vuodelta 1941 (Terry 1998, 
196). Burnham ei itse käyttänyt managerialismi-termiä kuvatessaan 1940-luvun 
alussa yhteiskunnan tulevaa syvää muutosta (Enteman 1993, 155). Burnham 
(1972, 63, 74) tarkasteli teoksessaan managerialistisen yhteiskunnan nousua maa-
ilmanlaajuiseksi kapitalismin jälkeiseksi yhteiskuntaideologiaksi. Hänen mukaan-
sa modernin yhteiskunnan porvarillinen omistava luokka saa väistyä yhteiskun-
nallisen kehityksen myötä. Uudenlaisen yhteiskunnan hallitsevan luokan muodos-
tavat julkisen hallinnon ja yksityisten yritysten johtotehtävissä olevat. Burnham 
ennakoi tarkkaan hyvinvointivaltioiden kehitystä, johtamisen ja omistajuuden 
eriytymistä toisistaan palkkajohtajuudeksi ja siitä aiheutuvia seurauksia talouteen, 
tuotantorakenteisiin ja julkiseen toimintaan (Hyyryläinen 1999, 27, Ojala 2003, 
44, ks. Dent & Barry 2004, 7). 

Pollitt (1990) käytti aluksi termiä managerialismi kuvatessaan julkisen hal-
linnon uudistamista viime vuosikymmeninä. Sittemmin Pollitt vaihtoi termin kir-
jansa Managerialism and the Public Services toisessa painoksessa (1993) akatee-
misessa kirjallisuudessa lanseerattuun termiin New Public Management. Hyyry-
läinen (1999) pitää Pollittin kuvaamaa managerialismia lähinnä uusmanagerialis-
mina, jonka selkeimpänä muotona on ollut erityisesti anglosaksisissa maissa New 
Public Management. Uusmanagerialismi-termi korostaa managerialismin lailla 
johtamisen yleisyyttä ja instrumentaalista luonnetta (esim. Terry 1998, Clarke ym. 
2001, Saint-Martin 2000, Kirkpatrick ym. 2005). Hyyryläisen (1999) mukaan 
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uusmanagerialismi lähtee enemmän julkisjohtamisen omasta tilanteesta kuin uni-
versalistisuutta korostava managerialismi. Terry (1998) pitää uusmanagerialismia 
managerialismia edistyneempänä muotona, jolloin managerialismi viittaa Taylo-
rin klassiseen hallintoteorian (ks. myös Ojala 2003).  

Salminen (2004a, 77) käyttää managerialismi-termiä ja hän suomentaa mana-
gerialismin ammattimainen johtajuus. Ojala (2003, 40) käyttää myös manageria-
lismi-termiä, ja Temmekselle (1997, 21) lyhyempi managerismi-muoto tarkoittaa 
samaa kansainvälistä vakiintunutta merkitystä kuin managerialismi. Hyyryläinen 
(1999, 29) käyttää uusmanagerialismi-termiä erotuksena managerialismista, jonka 
hän yhdistää omistajuuden ja johtajuuden erottamiseen toisistaan.  

Käytän tässä tutkimuksessa yhtenäisesti managerialismi-termiä ilman uus-
etuliitettä ja suomennosta. Ratkaisu perustuu managerialismin käsitteen määritte-
lyyn (ks. luku 3.1) ja myös managerialismi-termin hallintotieteelliseen tunnetta-
vuuteen (esim. Temmes & Kiviniemi 1997, Ojala 2003, Salminen 2004a). Mana-
gerialismi-termille ei ole olemassa kuvaava suomennosta managerialismin moni-
ulotteisen sisällön takia.  

Managerialismi-käsitteen täsmällinen määritteleminen puuttuu. Entemanin 
(1993, 155) mukaan ei ole olemassa ketään, joka olisi tietoisesti kehittänyt mana-
gerialismin, kuten byrokratian ja tieteellisen liikkeenjohtamisen. Byrokratian op-
pi-isä on Max Weber byrokratian ideaalimallin kehittäjänä, ja Frederick W. Taylor 
kehitti tieteelliseen liikkeenjohtamisen. Yhdeksi vaikuttavimmaksi lähteeksi ma-
nagerialismin sisältöön kuvataan kuitenkin Petersin & Watermannin (2004, alku-
peräinen 1982) kirjoittama bestseller-kirja, In Search of Exellence, yksityisyrityk-
sen johtamisesta (Aucoin 1990, 117, ks. Saint-Martin 2000, 47). Kirjan mukaan 
onnistuneiden yksityisten yritysten johtaminen ja kilpailussa mukana pysyminen 
perustuvat kahdeksaan johtamisen perusperiaatteeseen. Ne ovat seuraavat: teke-
misestä oppiminen, asiakasläheisyys, itsenäiset ja pieniin osiin jaetut yritykset, 
tuottavuus ihmisten avulla, toiminta-arvot, pysyminen siinä liiketoiminnassa, jon-
ka yritys osaa parhaiten, matala organisaatiomuoto, johto sekä lisäksi muutama 
keskeinen dimensio: arvot joka muovaavat yrityksen kulttuuria, pari strategista 
prioriteettia ja taloudellisia indikaattoreita. (Peters & Waterman 2004.) 

Managerialismin sisällöllinen moninaisuus johtuu sen nimikkeen alla toteute-
tuista reformeista lukuisissa maissa eri aikoina, jolloin niissä ovat korostuneet eri 
piirteet (ks. Clarke & Newman 2000, 20). Reformit on käynnistetty kunkin maan 
omista erilaisista historiallis-kulttuurisista lähtökohdista, joten ne sisältävät uniik-
keja piirteitä koko julkisen hallinnon tasolla ja organisaatiotasolla (Pollitt 1995, 
133, Christensen & Lægreid 2003a, 2, Pollitt & Bouckaert 2004, Almqvist 2004, 
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221). Managerialismissa korostuvat siten hallinnon kehittämispolitiikkana makro-
tason ja mikrotason näkökulmat (Pollitt & Bouckaert 2004, 15–17). 

Managerialismin käsitteelliseen moninaisuuteen kietoutuu managerialismin ja 
New Public Managementin läheinen suhde. Monet tutkijat (Aucoin 1990, Hood 
1991, Lähdesmäki 2003, Ojala 2003) liittävät managerialismin osaksi alaltaan 
laajempaa NPM:a. Tällöin NPM:iin kytkeytyy managerialismin lisäksi julkisen 
valinnan6, public choice, paradigma. Aucoin (1990) ja Pollitt (1990) kuvaavat 
julkisen hallinnon reformien sisältävän aineksia julkisen valinnan teoriasta ja ma-
nagerialismista. Hood (1991, 5) nimeää uuden julkisen hallinnon kehittämissuun-
nan New Public Managementiksi. Se muodostuu institutionaalisesta taloustietees-
tä (New Institutional Economics), joka sisältää julkisen valinnan lisäksi talousteo-
rioina transaktiokustannus- ja päämies-agenttiteorioista sekä liikkeenjohtamis-
tyyppisestä managerialismista. (ks. myös Boston ym. 1996, 17– 25, Agevall 2005, 
81–83) Uusi talousperusta perustuu kilpailun, asiakkaan valinnan, läpinäkyvyy-
den sekä kannustavien rakenteiden ideoille.  

Julkisen valinnan paradigma sisältää olettaman, että poliittiset johtajat ovat 
menettäneet liian paljon valtaansa byrokraateille, joiden tulisi palvella heitä po-
liittisen järjestelmien hallinnassa. Tämän vallan keskittymisen takia vaaditaan 
huomion kiinnittämistä toimeenpanevien hallinnon rakenteiden tehokkaaseen 
keskittämiseen, koordinaatioon ja kontrolliin. (Aucoin 1990, 122.)  

Managerialismin paradigma sisältää organisaatioiden ja järjestelmien raken-
teet sekä johtamisen. Vallan hajauttamista pidetään olennaisena hyvälle johtami-
selle ja vastateesinä byrokratialle. Tälle organisaationaliselle suunnittelulle on 
luonteenomaista laaja toimivallan ja vastuun hajauttaminen sekä säännösten pur-
kaminen. (Aucoin 1990, 122.)  

NPM:n perustana olevat kaksi paradigmaa saattavat aiheuttaa heiluriliikkeen 
uudistamisessa siten, että organisaatio voi liikkua keskittämisen ja hajauttamisen, 
koordinoinnin ja säädösten purkamisen sekä kontrollin ja delegoinnin suuntiin 

                                                        
6 Julkisen valinnan teoria soveltaa talousteoriaa politiikan tutkimukseen. Se keskittyy markkinatoi-
minnan ulkopuoliseen, voittoa tavoittelemattoman päätöksenteon tutkimiseen. Teorian taustaoletuksis-
sa nähdään yksilöiden rationaalinen käyttäytyminen, jatkuva pyrkimys erilaisten hyötyjen maksimoin-
tiin ja etujen hankkiminen itselleen sekä kyky tehdä strategisia valintoja oikein tarjolla olevien vaihto-
ehtojen joukosta. (Denhardt & Denhardt 2003, 10, Lähdesmäki 2003, 43, Salminen 2004a, 67). Julki-
sen valinnan teorian yksi keskeinen vaikuttaja on William A. Niskanen työllään Representative Go-
vernement and Byreaucracy vuodelta 1971 (Aucoin 1990, 116). Niskasen (1971, 228) mukaan julki-
sen sektorin toimintaa voidaan parantaa lisäämällä palvelujen tuottajien keskinäistä kilpailua, ottamal-
la käyttöön kannustimia virkamiesten tehokkaampaan toimintaan sekä lisäämällä kilpailua byrokrati-
aan käyttämällä enemmän yksityisiä palveluja julkisessa toiminnassa.  
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samanaikaisesti (Aucoin 1990, 129, ks. Chriastensen & Lægard 2003, 20). Para-
digmojen väliset jännitteet ilmenevät esimerkiksi vaatimuksissa vahvasta johta-
misesta, ”virkamiehet toimitusjohtajina” ja poliittisen ohjauksen tiukentamisesta 
(Lähdesmäki 2003, 51). 

Lähdesmäen (2003, 52–53) tulkinnan mukaan julkisen valinnan vaikutteet 
NPM:lle ovat seuraavat: julkisen sektorin supistamisvaatimus, käsitys byrokraat-
tien pyrkimyksestä kasvattaa budjettejaan, poliittisen ohjauksen lisäämistarve 
sekä kansalaisten rationaalinen ja valintoja tekemä toiminta. Managerialismin 
vaikutteet NPM-doktriinin7 muotoutumiselle ovat seuraavat: johtamisen yleistet-
tävyys, johtajuuden ihannointi, tuloskeskeisyys ja kustannustehokkuusajattelu 
sekä henkilöstön palkitseminen suoritusten perusteella. Taulukossa 4 on kuvattu 
Lähdesmäen (2003, 52) tulkinta julkinen valinta ja managerialismi NPM-
doktriinin määrittelyssä. 

Taulukko 4. Julkinen valinta ja managerialismi NPM-doktriinin määrittelyssä 
(Lähdesmäki 2003, 52). 

Julkisen valinnan vaikutteet NPM-doktriinin 

muodostumiselle 

Managerialismin vaikutteet NPM-doktriinin 

muodostumiselle 

Parempi hallinto on aina kooltaan pienempi Johtamisen yleistettävyys 

Virkamieskäsitys kiteytyy ajatukseen 

veronmaksajien rahoja tuhlaavista byrokraateista 

Johtajuuden ihannointi 

Vaatimus poliittisen ohjauksen tiukentamisesta 

julkisessa hallinnossa 

Tuloskeskeisyys ja kustannustehokkuusajattelu 

Kansalaiset nähdään valintoja tekevinä kuluttajina Henkilöstön palkitseminen 

Managerialismissa on painotettu eri aikoina eri asioita, kuten julkisten menojen 
leikkaamista, julkisten palveluiden markkinahakuisuutta, pyrkimystä saada aikaan 
enemmän vähemmällä, muutosjohtamista ja yrittäjyyttä (Salminen 2004a, 77). 
New Public Management ilmenee Pollittin (2003, 26) mukaan myös kameleont-
timaisena. NPM:a on sovellettu eri poliittisissa, kulttuurisissa ja organisaationali-
sissa konteksteissa eri aikoina. NPM:a voidaan luonnehtia Yhdysvalloissa julki-
sen hallinnon perinpohjaisena uudistajana. Euroopassa, etenkin Pohjoismaisessa 
mallissa, NPM korostaa kansalaisoikeuksia, desentralisaatiota, säännösten pur-
kamista ja tulosjohtamista. Uudessa-Seelannissa NPM painottaa sopimuksia sekä 
                                                        
7 NPM johtamisdoktriinina sisältää normatiivisia periaatteita julkisen johtamisen uudistamisesta ja 
parantamisesta. Sen pyrkimys on vastata siihen, mikä on paras tapa organisoida ja johtaa. Johtamisesta 
ei kuitenkaan voida esittää yksiselitteistä ja ytimekästä määritelmää. Koko doktriinin tarkoituksena on 
kuvailla julkisjohtamista, millaista sen tulisi olla ja miten sitä tulisi parantaa. (Lähdesmäki 2003, 9–
10.) 
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Isossa-Britanniassa kustannus- ja kontrollimittareita. (Pollitt 1995, 133, Dawson 
& Dargie 2005, 39.) 

New Public Management -käsitteen moninaisuutta lisää Almqvistin (2006) 
mukaan myös se, että NPM on käsitteenä pikemminkin yhteiskuntatieteilijöiden 
kuin julkisessa hallinnossa toimivien luoma. Julkisen hallinnon johtajat ja yhteis-
työkumppanit ovat puhuneet harvoin uudistuksista New Public Management- 
termein kuvatessaan kokemuksiaan viime vuosien muutoksista. Toisaalta eivät 
myöskään uudistajat ole puhuneet heti NPM-termein ensimmäisistä näkyvistä 
muutoksista julkisen hallinnon alalla (Christensen & Laegreid 2003b). Almqvistin 
(2006) mukaan NPM on etiketti, joka on liimattu jälkikäteen uudistusten päälle. 

NPM:lla ja managerialismilla on läheinen suhde. Käsitteitä managerialismi ja 
New Public Management pidetään myös synonyymeina (esim. Haveri 2000, 34, 
Saint-Martin 2000, 1, Denhardt 2004, 138) tai yhtenä ja samana ilmiönä (Hyyry-
läinen 1999, 2004). Tässä terveyshallintotieteellisessä tutkimuksessa manageria-
lismi- ja NPM-käsitteet ymmärretään yhtenä ja samana ilmiönä kuitenkin siten, 
että managerialismi ja NPM antavat eri näkökulmat julkisen hallinnon uudistami-
seen. Managerialismi-käsitteen ymmärretään kiinnittyvän organisaatioiden johta-
miseen ja niiden rakenteiden uudistamiseen, kun taas NPM:n ymmärretään ohjaa-
van koko julkisen sektorin uudistamista.  

Julkista johtamista käsittelevässä kirjallisuudessa managerialismi-käsitettä on 
käytetty monin tavoin (Terry 1998, 196). Managerialismin ensimmäinen käsitteel-
linen ulottuvuus nousee eniten siteeratuista alkuperäislähteistä, joissa sitä pide-
tään ideologiana (Pollitt 1990, Hood 1991, Enteman 1993). Toiseksi se yhdiste-
tään vuodesta 1979 alkaen (Considine & Painter 1997, 2) läntisten teollistuneiden 
hyvinvointivaltioiden julkishallintoja ohjaaviin reformeihin (Aucoin 1990, Hood 
1991) organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja -prosessien sekä rakenteiden uu-
distuksina (Pollitt 1990, Clarke & Newman 2000, ks. myös Ojala 2003). Kolmas 
ulottuvuus todentuu managerialistisessa johtamiskäytännössä (Pollitt 1990, Clar-
ke & Newman 2000, ks. myös Ojala 2003). Ojala (2003) erottaa käsitteellisesti 
managerialismista edellisten lisäksi neljännen ulottuvuuden, jonka piirteet liitty-
vät järjestelmiin ja organisaatioiden rakenteisiin, toimintaperiaatteisiin ja toimin-
taprosesseihin.  

Tässä tutkimuksessa managerialismi määritellään käsitteellisesti ideologiana, 
reformina ja johtamisparadigman muutoksena (vrt. Ojala 2003). Taulukossa 5 on 
kuvattu managerialismin kolme ulottuvuutta. 
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Taulukko 5. Managerialismin kolme ulottuvuutta. 

Ulottuvuudet 

Ideologia 

Reformi 

Johtamisparadigma 

Seuraavissa luvuissa esiin nostetut managerialismin piirteet kolmen ulottuvuuden 
mukaan perustuvat kansainväliseen alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Tulkinta 
lähtee siitä, että managerialismin kuvaus on ideaalinen.  

3.1.1 Managerialismi ideologiana 

Managerialismi ideologiana8 sisältää arvoja ja olettamuksia julkisen sektorin9 
optimaalisesta johtamisesta käsitteellis-teoreettisella abstraktiotasolla (Pollitt 
1990, 6, Ojala 2003, 43). Yleisellä tasolla managerialismin taustalta löytyvät us-
komukset tuottavuuden kasvun saavuttamisesta ja yksityissektorin johtamisen 
ylivertaisuudesta julkisen sektorin johtamiseen verrattuna. Yhteiskunnan edisty-
minen saavutetaan jatkuvan taloudellisen tuottavuuden kasvun kautta. Tuottavuu-
den kasvu tulee yhä parempien teknologioiden soveltamisesta ja tekemällä asiat 
luovasti. Vaikuttavuus saavutetaan kiinnittämällä lähempi huomio organisaation 
tehtävään, henkilöstöön ja asiakkaisiin. Johtamista pidetään erillisenä organisaa-
tionalisena toimintona, jossa suunnittelu, toimeenpano ja tuottavuuden parantumi-
sen mittaaminen ovat keskeisinä. Tämän johtamisen roolin täyttämiseksi johtajille 
tulee taata oikeus johtaa. (Pollitt 1990, 2-3, Aucoin 1990, 118.) Toinen uskomus 

                                                        
8 Ideologialla tarkoitetaan oppijärjestelmiä ja uskomuksia, jotka muotoilevat poliittista, taloudellista 
tai muita järjestelmiä. Ideologia koostuu toiveista, uskomuksista ja peloista, jotka palvelevat tai edis-
tävät yhteiskunnallista toimintaa. (Enteman 1993, 8–10, Burnham 1972, 25.) Myytit ovat ideologian 
tärkeä ulottuvuus, sillä ne auttavat saavuttamaan tarkoituksen nimenomaiset rakenteet ja toiminnan 
muodot (Clarke & Newman 2000, 91). 
9 Julkinen sektori määrittyy julkisen toimintansa kautta osana kansantaloutta, sisältäen julkiset budje-
tit, ja osana voimassa olevaa oikeusjärjestelmää, jolloin sitä sitoo ja määrittelee voimassa olevat oike-
us. Julkisen sektorin suurimmat tehtäväalueet ovat hyvinvointitehtävät, sosiaaliturva, terveydenhoito 
ja koulutus. Näiden julkisten palveluiden järjestämisvastuu on Suomessa kunnilla. (Salminen 2004a, 
12–13, ks. myös Agevall 2005, 101.) Kunnallinen päätöksenteko vaikuttaa siten suoraan sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmään (Melin & Paunio 2001, 17). Valtio vastaa omasta liiketoiminnasta, elin-
keinojen tukemisesta sekä maa- ja metsätaloudesta (Salminen 2004, 12–13). Salminen & Niskanen 
(1996, 12–13) kuvaavat yhteiskunnan koostuvan yksityisestä ja julkisesta sektorista. Julkinen sektori 
koostuu edelleen välillisestä julkishallinnosta ja julkisesta hallinnosta. Julkinen hallinto jakaantuu 
itsehallintoon, esim. kunnat, sekä valtionhallintoon. Termi julkinen viittaa valtiolliseen instituutioon 
(Clarke & Newman 2000, 27), jonka rahoitus tulee suurimmaksi osaksi verorahoista ja toiminnassa 
ovat vallalla monopolit (Osborne & Gaebler 1993, 20).  
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korostaa yksityissektorin johtamisen ylivertaisuutta julkisen sektorin johtamiseen 
nähden. Yksityissektorin johtamisessa pääpaino on resurssien käytössä tulosten 
saavuttamiseksi. Julkisen sektorin johtamisessa pääpaino on hallinnossa sekä pro-
sessien ja tuotteiden määrittelyssä. (Aucoin 1990, 118.) Lane (1988, 47) yhdistää 
paremman johtamisen etsinnän julkiselle sektorille valtion taloudelliseen kriisiin 
ja pitää sitä myös heijastumana enenevästä yksityisen sektorin periaatteiden liit-
tämisestä julkiseen sektoriin. 

Managerialismi ideologiana sisältää keskeisenä vaatimuksena yksityissekto-
rin10 organisaatiomallien ja johtamiskäytäntöjen soveltamisen julkisen sektorin 
palveluihin. Niitä ei vain voida, vaan täytyy soveltaa julkisiin organisaatioihin. 
(Pollitt 1990,7, Flynn 2002, 27, ks. Clarke & Newman 2000, 35.) Yksityissektorin 
johtamista pidetään yleensä parempana verrattuna julkisen sektorin johtamiseen, 
jopa siten, että mikä tahansa yksityissektorin toiminta on paljon tehokkaampaa 
kuin vastaava julkisen sektorin toiminta. Perustelut paremmuudesta ovat kuiten-
kin yleisellä tai juttutasolla. (Aucoin 1990, 118, Pollitt 1990, 145, Cochrane 2001, 
130, ks. Almqvist 2004.) Taustalla on näkemys julkisen sektorin johtamisesta by-
rokraattisena, joustamattomana ja yhdenmukaisena sekä periaatteessa kiinnostu-
neena vain kontrollista ja kustannusten leikkaamisesta (Pollitt 1990, Flynn 2002). 
Managerialismi korostaa sitä vastoin johtamisen innovatiivisuutta, luovuutta ja 
kyvykkyyttä. Johtajilta edellytetään yrittäjähenkisyyttä, korkeaa motivaatiota, 
neuvokkuutta sekä vastuullisuutta. (Exworthy & Halford 2002, 6, ks. Clarke & 
Newman 1993, 428.) Lisäksi henkilöstön rohkaisu kehittää parempaa yhteneväi-
syyttä ja sitoutumista organisaation yritysmenestykseen (Exworthy & Halford 
2002, 6). 

Hyvä johtaminen on sinänsä tärkein arvo managerialismin ideologiassa. Pa-
rempaa johtamista pidetään sekä organisaatiotasolla että koko yhteiskunnan tasol-
la ohjaavana voimana, joka sisältää sitoumukset erinomaisuuteen ja laatuun. Pa-
rempi johtaminen edistää organisaatioiden suoriutumista tehtävissään ja luo uutta 
kansallista kukoistusta. (Pollitt 1990, 7, Clarke & Newman 1993, 428.) Manage-
rialismin pääperiaatteet voidaan kiteyttää arvoa rahalle, value for money, tavoitte-
luun ammattijohtajien toiminnan avulla, let the managers manage, sekä korosta-
malla taloutta tehokkuuden ja vaikuttavuuden kanssa (Hood & Jackson 1991, 15, 
Enteman 1993, Cochrane 2001, 130). Julkisen hallinnon tuottavuuden vaatimuk-

                                                        
10 Yksityinen-termi viittaa kaupalliseen yritykseen (Clarke & Newman 2000, 27), jonka rahat tulevat 
suurimmaksi osaksi asiakkailta; johtajia ja omistajia motivoi voitto ja liiketoimintaa ohjaa kilpailu 
(Osborne & Gaebler 1993, 20, Flynn 2001). 
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siin Hood (1991, 10–15, ks. myös Hood & Jackson 1991, 12–15) liittää hallinnol-
lisina arvoina ns. sigma-, theta- ja lambda-arvot. Sigma-arvot korostavat tehok-
kuutta, tuhlauksen eliminointia sekä resurssien yhteensovittamisesta tehtäviin. 
Nämä arvot ilmenevät julkisessa hallinnossa kustannusten leikkaamismääräykse-
nä, enemmän tekemisenä vähemmällä, parempana johtamisena ja erilaisen raken-
teen suunnitteluna. Sigma-arvojen saavuttaminen voi Denhardtin & Denhardtin 
(2003, 21) mukaan tulla rehellisyyden ja oikeudenmukaisen jaon, poikkeaman 
välttämisen tai vastuullisuuteen pyrkimyksen, ns. theta-arvojen, tai turvallisuu-
den, joustavuuden tai sopeutumiskyvyn, ns. lambda-arvojen, kustannuksella. 

Enteman (1993, 6, 154) tarkastelee managerialismia ideologiana rinnastaen 
sen yhteiskuntaideologioihin. Hänen mukaansa managerialismi tarjoaa käyttökel-
poisemman kuvauksen kuin mikään muu olemassa oleva ideologia, mukaan luet-
tuna kapitalismi, sosialismi ja demokratia, siitä, mitä tapahtuu edistyneissä teollis-
tuneissa maissa. Managerialismissa sosiaaliset perusyksiköt eivät ole yksilö eikä 
valtio, vaan organisaatiot, joiden kautta vaikutusvaltaa harjoitetaan yhteiskunnas-
sa. Näin managerialismi ideologiana johtaa tutkimaan organisaatioita ja niiden 
johtamista.  

Managerialismi ideologiana ei muodosta tiukasti määriteltyä luetteloa hyväs-
tä johtamisesta, sillä ideologia muotoilee abstraktilla tasolla julkisen hallinnon 
uudistusta ja konkretisoituu johtamisparadigmassa (Pollitt 1990, 6). Taulukossa 6 
on esitetty managerialismin ideologia-ulottuvuuden ydinpiirteet. 

Taulukko 6. Managerialismin ulottuvuudet: ideologian ydinpiirteet. 

Ulottuvuudet Kuvaus 

Ideologia Ydinpiirteet: 

 Tuottavuuden kasvu 

Hyvä johtaminen – malli yksityissektorilta: 

Resurssien käyttö tulosten saavuttamiseksi 

Pääpaino tuloksissa 

Toimintavapaus johtamisessa 

Ammattijohtaja 

Reformi  

Johtamisparadigma  
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3.1.2 Managerialismi reformina 

Reformi11 sisältää vahvan latauksen hyödyllisestä ja tarkoituksellisesta hallinnon 
muutoksesta, vähemmän toivotusta menneisyyden tilasta enemmän toivottuun 
tulevaisuuden tilaan. Reformi liitetään kiinteästi kehittämisajatteluun, mutta se ei 
sisällä täydellistä uutta keksintöä, vaan jonkin jo olemassa olevan asian uudelleen 
järjestämisen. (Pollitt & Bouckaert 2004, 15.) Muita englanninkielisiä julkisen 
hallinnon uudistamisesta käytettyjä termejä ovat transformation, muodonmuutos, 
joka antaa käsityksen hallinnon läpi tapahtuvasta muutoksesta (Pollitt & Boucka-
ert 2004, 15–18, ks. Christensen & Lægreid 2003a). Yhdysvalloissa käytetty ter-
mi on reinvention, uudelleen keksiminen, jolla tarkoitetaan perinpohjaista julkisen 
hallinnon uudistamista. Uudistumisen tulisi merkitä Osbornen & Gaeblerin (1993, 
20–22) mukaan julkisen hallinnon muutosta enemmän yrittäjämäiseksi, vaikka se 
ei voikaan toimia yksityisen yrityksen kaltaisesti. Nashold & Lahtonen (1995) 
kuvaavat eurooppalaisten maiden julkisen sektorin kehittämistä modernization, 
modernisaatio-termillä, tarkoittaen sillä kattavaa julkishallinnon uudistamista. 

Reformi määritellään julkisten palvelujen suunnittelun ja tuottamisen tarkoi-
tuksellisena muutoksena (Boyne ym. 2003, 3). Tavoitteena on organisaatioiden 
entistä parempi toiminta, julkisen kulutuksen kasvun pysäyttäminen sekä yksi-
tyissektorin markkinaperusteisten toimintatapojen hyödyntäminen julkisessa hal-
linnossa (Hood 1991, 1995). Keskeisiä asioita julkisen hallinnon reformissa ovat 
tarkoitukselliset muutokset, jotka nousevat ohjaavasta paradigmasta enemmän tai 
vähemmän spesifisinä, muutoksen onnistumisen arviointi ja se että, muutos on 
johdettu ylhäältä (Pollitt & Bouckaert 2004, 8, 16). Julkisen hallinnon uudistami-
sessa on kyse hallitusten roolin muutoksesta julkisten palvelujen tuottamisessa, 
politiikan ja managerialistisen ohjauksen erottamisesta toisistaan, matalammasta 
ja radikaalisti hajautetuista organisaatioista, sisäisestä ja ulkoisesta kilpailusta 
palvelujen järjestämisessä ja hankinnassa, systemaattisesta laadunpalautejärjes-
telmästä kansalaisille sekä vaikutusvallasta johtajille (Nashold & Lahtonen 1995).  

Kettl (2005, 9) jakaa reformit karkeasti kahteen tyyliin, jotka ovat Westminis-
ter- ja Amerikka- tyylit. Ensimmäistä Westminister-tyylistä reformia kutsutaan 
myös managerialismiksi, koska se nostaa johtajuuden vahvaan asemaan. West-
minister nimensä reformi on saanut Ison-Britannian Parlamenttirakennuksen mu-
kaan. Westminister-tyylistä reformia on sovellettu Kettlin mukaan esim. Isossa-

                                                        
11 Reformi (engl.) on suomeksi käännettynä luoda tai muodostaa uudeksi, uudistaa (Tuomikoski & 
Slöör 1969, 683). Se on muutos parempaan, erityisesti hallinnossa (The New International Webster´s 
Comprehensive Dictionary of the English Language 1999, 1060).  
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Britanniassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Kanadassa sekä muissa läntisissä 
teollistuneissa hyvinvointivaltioissa. Reformi käynnistyy periaatteellisesti muu-
toksilla ylhäältä alas ja kiinnittyneenä valtion hallinnolliseen järjestelmään. Sen 
esikuvana ovat taloustieteet, päämääränä ovat rakenteiden muutokset, tavoitteet 
ovat täsmälliset ja tuotoksia mitataan, johtajuuden rooli on suhteellisen vahva 
samoin kuin lakia säätävän elimen rooli. Johto on tilivelvollinen sopimusten kaut-
ta. (Kettl 2005.)  

Toinen, Amerikka-tyylinen, reformi korostaa reinventing-hallintostrategiaa, 
jota sovelletaan Yhdysvalloissa. Amerikka-tyylisellä reformilla on saatu aikaan 
Yhdysvalloissa vähemmän perusteellisia rakenteellisia muutoksia, mutta enem-
män hallinnollisia muutoksia. Esikuvana on liiketoimintaprosessien parantaminen 
ja päämääränä toiminnan uudelleen järjestäminen. Tavoitteet ovat epätäsmälliset, 
johtajuuden ja lakia säätävän elimen roolit on suhteellisen heikkot, tuloksia mita-
taan ja tilivelvollisuus on poliittinen. (Kettl 2005.) 

Taulukossa 7 on esitetty Kettlin (2005) mukaan Westminister- ja Amerikka-
tyyliset reformit ja niiden keskeiset piirteet. On todettavissa, että reformit eroavat 
toisistaan vertailtaessa reformien esikuvaa, fokusta, tavoitteita, johtajuuden roolia, 
lakia säätävän elimen roolia, mitattavia tuloksia, tilivelvollisuutta sekä riskejä. 
Yksi asia on kuitenkin yhteinen: kun reformit on käynnistetty, on mahdotonta 
palata takaisin. (Kettl 2005, 40.) Suomessa tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia 
voidaan pitää lähempänä Westminister-tyyliä kuin Amerikka-tyyliä, vaikka mu-
kana on Amerikka-tyylinkin piirteitä, kuten prosessien parantaminen (esim. 
Temmes & Kiviniemi 1997, Lähdesmäki 2003). 

Taulukko 7. Westminister- ja Amerikka-tyyliset reformit ja niiden keskeiset piirteet 
Kettliä (2005) mukaillen. 

Piirre Westminister-tyylinen reformi Amerikka-tyylinen reformi 

Esikuva Taloustieteet  Liiketoimintaprosessien parantaminen 

Reformin fokus Rakenteiden muutos Toiminnan uudelleen järjestäminen 

Tavoitteet Täsmälliset Epäselvät 

Johtajuuden rooli Suhteellisen vahva Suhteellisen heikko 

Lakia säätävän elimen rooli Suhteellisen vahva Suhteellisen heikko 

Mitattavat tulokset Tuotokset Tulokset 

Tilivelvollisuus Johto, sopimusten kautta Poliittinen, järjestelmien kautta 

Managerialismin reformipiirteet muodostavat julkisen hallinnon uudistuksen oh-
jelmalliset elementit, jotka konkretisoituvat käytännön tasolla organisaatioissa 
(ks. Temmes & Kiviniemi 1997, Clarke & Newman 2000, Almqvist 2004). Ma-
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nagerialismi reformina muodostuu yhtäältä yksityiseltä liikkeenjohdolta peräisin 
olevista johtamisopeista, joita kuvattiin edellä ideologian keskeisissä teemoissa. 
Toisaalta kirjallisuudessa ja tutkimuksissa on nostettu esille kolme keskeistä re-
formipiirrettä, joiden tarkasteluun päädyttiin myös tässä tutkimuksessa. Nämä 
reformipiirteet ovat desentralisaatio eli hajauttaminen (Aucoin 1990, 122–125, 
Clarke & Newman 2000, 36, 147), tulosorientaatio (Hood 1991, 5–6, Osborne & 
Gaebler 1993, 138–140) sekä markkinaohjautuvuus (Clarke & Newman 2000, 36, 
59, 147, ks. myös Temmes & Kiviniemi 1997, 13, Ojala 2003, 40). 

Julkisen hallinnon reformin pitää saada aikaan tarkoituksellisia muutoksia ja 
johtaa uusiin ajatusten, päätösten ja toiminnan esikuviin julkisen sektorin organi-
saatioiden rakenteissa ja prosesseissa (Pollitt ym. 1998, Pollitt & Bouckaert 2004, 
Kettl 2005). Hajauttaminen, tulosorientaatio sekä markkinaohjautuvuus merkitse-
vät rakenneuudistuksia, jotka vaikuttavat organisaatioyksiköiden lukumäärään, 
organisaatioiden kokoon, organisaatiomalleihin, sisäisiin rakenteisiin, koordinoin-
tiin sekä erikoistumiseen (Temmes & Kiviniemi 1997, 46, Pollitt & Bouckaert 
2004, 81). Managerialismin mukaisten reformien rakennevaikutusten arviointi ja 
erottaminen muista perinteisistä rakenneuudistuksista on vaikea (Temmes & Ki-
viniemi 1997, 46, Pollitt 1995, 139, Wollman 2003, 4–5). Eroja löytyy kuitenkin 
perinteisten uudistusten tavoitellessa organisaatioiden yksinkertaistamisesta ja 
päällekkäisyyksien purkamisesta. Managerialistinen reformi korostaa sitä vastoin 
johdon toimivaltaa ja vastuuta organisaatiorakenteiden rationaalisuudesta sekä 
organisaatiorakenteiden merkitystä strategisen johtamisen välineenä. (Temmes & 
Kiviniemi 1997, 46.) 

Desentralisaatio 

Desentralisaatio, hajauttaminen, on hajautettuna toimi- ja päätösvaltana sekä ma-
talampana organisaatiorakenteena keskeinen managerialistisen reformin piirre. 
Koska hajauttaminen sinänsä on monimutkainen käsite (Powell ym. 2005, Peck-
ham ym. 2005), tarkastellaan sitä aluksi käsitteellisesti. Sitä voidaan tarkastella 
teoreettisesti samaa alkuperää olevien ja itsessään ongelmallisten käsitteiden au-
tonomian ja toimivallan kautta sekä lukuisilla eri tieteenaloilla (Peckham ym. 
2005). Tässä tutkimuksessa hajauttamista keskityttiin tarkastelemaan yleisellä 
tasolla.  

Hajauttamisen tarkoituksena on muodollisen toimi- ja päätösvallan siirto 
ylemmältä toimijalta alemmalle toimijalle (Pollitt ym. 1998, 6). Saltman ym. 
(2005) määrittävät hajauttamisen terveydenhuollossa laajasti toimivallan, suunnit-
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telu- johtamis- ja päätöksentekovallan muutoksena organisaation kontrollin kor-
keammilta tasoilta alemmille tasoille. Hajauttamisella parannetaan organisaation 
sisäisiä suhteita ja organisaation suorituskykyä (Peckham ym. 2005, 23) sekä tek-
nistä tehokkuutta vähentämällä byrokratian tasoja ja lisäämällä tietoa paikallisista 
kustannuksista (Saltman ym. 2005). Hajautetut rakenteet liittyvät johtamisen 
mahdollistamiseen niin, että johtajat voivat johtaa toimintaa ja ihmisiä mieluum-
min kuin hallinnoida prosesseja ja järjestelmiä (Aucoin 1990, 122). Hajauttami-
nen merkitsee käytännössä byrokraattisen normiohjatun organisaation purkamista 
ja muokkaamista uudenlaiseksi organisaatioksi (Haveri 2002, 8). 

Toimivallan hajauttamista voidaan kuvata neljän erilaisen strategisen valin-
nan avulla. Strategisia valintoja kuvaavat käsitepari-tyypit: poliittinen hajauttami-
nen – hallinnollinen hajauttaminen, kilpailuun perustuva hajauttaminen – ei kil-
pailuun perustuva hajauttaminen, organisaation sisäinen hajauttaminen – organi-
saation ulkoinen hajauttaminen eli toimivallan siirto erilliselle organisaatiolle 
(devoluutio) sekä vertikaalinen hajauttaminen – horisontaalinen hajauttaminen 
(Pollitt ym. 1998, 6–9). Hajauttaminen voidaan jakaa yhtäältä järjestelmätasolla 
ja toisaalta organisaatiotasolla tapahtuvaan hajauttamiseen. Nämä erilliset proses-
sit ovat kuitenkin toisiinsa vaikutussuhteessa olevia prosesseja. (Haveri 2002, 8) 
Taulukossa 8 on kuvattu hajauttamisen strategiset valinnat neljän käsitepari-
tyypin avulla. 

Taulukko 8. Hajauttamisen strategisten valintojen neljä käsitepari-tyyppiä (Pollitt & 
Bouckaert 2004, 87). 

Joko Tai 

Poliittinen hajauttaminen Hallinnollinen hajauttaminen 

Kilpailuun perustuva hajauttaminen Ei kilpailuun perustuva hajauttaminen 

Sisäinen hajauttaminen Ulkoinen hajauttaminen – devoluutio 

Vertikaalinen hajauttaminen Horisontaalinen hajauttaminen 

Ensimmäinen hajauttamismuoto sisältää eron poliittisen ja hallinnollisen hajaut-
tamisen välillä. Poliittinen hajauttaminen tarkoittaa toimivallan siirtoa ylemmältä 
poliittisesti valitulta keskushallinnolta alemmalle poliittisesti valitulle hallintota-
solle. (Pollitt ym. 1998, 6.) Tämä on ollut Suomelle ominaista ennen kaikkea 
kunnille tapahtuneina toimivallan siirtoina (Temmes & Kiviniemi 1997, 66). Sitä 
vastoin puhutaan hallinnollisesta hajauttamisesta, kun managerialistista toimival-
taa siirretään virkaan nimitetylle toimijalle, joka on johto-, hallinto- tai asiantunti-
jatehtävässä, ei poliittisessa tehtävässä. Tämä hajauttamismuoto kuvaa ensisijai-
sesti valtion tasolla tapahtuvaa hajauttamista, jossa lisääntyneen managerialistisen 
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itsenäisyyden yhtenä tärkeänä osana on lisääntynyt taloudellinen toimivapaus 
lisääntyneen vastuullisuuden kanssa (Bach 2000, 15). Temmes & Kiviniemi 
(1997, 66) erottavat perinteisen päätösvallan ja resurssien hajauttamisen sekä ma-
nagerialistisen, itsenäisempien organisaatioyksiköiden omaan johtamiseen tapah-
tuvan, hajauttamisen. Perinteinen hajauttaminen sisältää ministeriöiden ja keskus-
virastojen toimivallan siirtämisen alaspäin mahdollistaen suuremman toimivallan 
alue- ja paikallishallinnolle. Managerialistisen hajauttamisen lähtökohta on toi-
minnallisen ja taloudellisen toimivallan siirto sille yksikölle, joka on vastuussa 
kyseisestä toiminnasta ja taloudesta. Tässä hajauttamisessa edellytetään organi-
saatiorakenteiden tukevan organisaation toiminnallisia ja taloudellisia päämääriä 
ja olevan johdon työvälineitä. Organisaatiorakenteita koskeva toimivalta siirre-
tään organisaatioyksikön johtamisen osaksi. Järjestelmätason hajauttamisessa hal-
linnonalojen sisäistä valvontaa vähennetään uudistamalla budjettikäytäntöjä, an-
tamalla hierarkiassa alemmalla tasolla toimiville organisaatioille enemmän itse-
näistä taloudellista valtaa ja purkamalla normiohjausta sekä muuttamalla sitä in-
formaatio-ohjauksesi (Haveri 2002, 8). Suomessa on valtionhallinnon kehittämis-
hankkeissa pyritty luomaan edellytyksiä toimivallan hajautuksella valtio-
kuntasuhteen uudistamiseksi kuntien toimivaltaa lisäävään suuntaan (Temmes & 
Kiviniemi 1997, 44). 

Toinen hajauttamismuoto sisältää kilpailuun ja ei-kilpailuun perustuvan ha-
jauttamisen. Hallinnollinen hajauttaminen on pääasiallisesti ei-kilpailuun perustu-
va hajauttaminen. Siinä toimivalta siirretään ylemmältä organisaatiolta alemmalle 
organisaatiolle tai ylemmältä tasolta alemmalle tasolle organisaation sisällä. Kil-
pailuun perustuvassa hajauttamisessa on kyse organisaation tietyn palvelun osan 
kilpailuttamisesta ja operationaalisen toimivallan muutoksesta sopimuksen mu-
kaisesti. Mikäli kilpailun voittaa organisaation sisäinen yksikkö, on kyseessä si-
säinen kilpailuun perustuva hajauttaminen. Vastaavasti ulkoisen toimijan voittaes-
sa kilpailun on kyseessä ulkoiseen kilpailuun perustuva hajauttaminen. (Pollitt 
ym. 1998, 9.) 

Kolmas tärkeä ero hajauttamisessa on organisaation sisäinen hajauttaminen ja 
toimivallan siirto erilliselle olemassa olevalle organisaatiolle (Pollitt ym. 1998, 8). 
Organisaatiotason hajauttaminen merkitsee siirtymistä komentoperusteisesta ja 
johtajakeskeisestä johtamisesta hajautetumpaan ja verkostomaisempaan organi-
saatioon. Sääntöihin perustuvaa ohjausta vähennetään ja päätösvaltaa jaetaan or-
ganisaation alemmilla hierarkian tasoilla toimiville vastuuhenkilöille. (Haveri 
2002, 8.) Toimivallan siirto erilliselle organisaatiolle on merkittävä hajauttamisen 
muoto, jota kutsutaan termillä devolution (Pollitt ym. 1998, 8) tai ulkoiseksi ha-
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jauttamiseksi (Bach 2000, 15). Esimerkkinä tästä on 1980-luvulta Ruotsin halli-
tuksen maakäräjille tekemä vallan siirto, jota pidetään vertikaalisena hajauttami-
sena. Maakäräjille ja kunnille delegoitiin vastuu valtaosasta hyvinvointipalveluis-
ta, mutta ne ovat edelleen osa integroitua keskus- ja paikallishallinnon järjestel-
miä. (Pollitt ym. 1998, 8, Bach 2000, 15, Saltman ym. 2005, 5.)  

Neljäs hajauttamismuoto kuvaa eroa vertikaalisen ja horisontaalisen hajaut-
tamisen välillä (ks. Rainey 1991, 109). Erot tunnetaan parhaiten organisaationali-
sista, esimerkiksi Mintzbergin analyyseistä, kuinka toimivaltaa voidaan jakaa ho-
risontaalisti (Pollitt ym. 1998, 6–9). Vertikaalisessa hajauttamisessa on kyse toi-
mivallan hajauttamisesta alemmalle paikalliselle organisaatiolle tarkkaan määrite-
tyn maantieteellisen rajan tai toiminnallisen osaamisen perusteella. Tästä on esi-
merkkinä terveydenhuollon toiminnan siirtäminen erikoistuneelle paikalliselle 
toimijalle. (Saltman ym. 2005, 5.) Horisontaalinen hajauttaminen kuuluu aluee-
seen, jossa organisaation johto jakaa toimivaltaa, ei niinkään päätösvaltaa vaan 
vastuun, toiminnallisilta spesialisteilta lähijohtajille. Esimerkiksi henkilöstöjoh-
tamisessa siirretään vastuu käytännön henkilöstökysymyksissä lähijohtajille, 
ylemmän henkilöstöjohdon keskittyessä strategisiin henkilöstöprosesseihin. Ho-
risontaalisesti hajautetussa organisaatiossa ylimpää toimivaltaa käyttävät johtajat, 
jotka johtavat kaikkia muita henkilökuntaryhmiä. Tällaiseen organisaatioon liittyy 
ominaispiirteitä tiettyjen henkilöstöryhmien, esimerkiksi opettajien ja lääkärien, 
taholta. Niiden ammattien edustajat haluavat nauttia mieluummin vahvaa itsenäi-
syyttä alueellaan kuin olla millään suoralla tavalla johdettavissa. (Pollitt ym. 
1998, 6–9, Bach 2000, 16.) 

Hajauttamisen mittaamisessa Peckham ym. (2005) korostavat kahta keskeistä 
kysymystä: missä hajauttamista tapahtuu ja mitä hajautetaan. Missä-kysymyksellä 
tarkoitetaan mistä hajautetaan mihin: organisaation tasolla vai maantieteellisesti. 
Mitä hajautetaan selvittää lähinnä, mitä hajauttaminen antaa organisaatiolle tai 
yksilölle. Sen selvittäminen sellaisten käsitteiden avulla kuin valta, itsenäisyys, 
toimivapaus (Powell ym. 2005) ja vastuu on vaikeaa näiden käsitteiden komplek-
sisuuden takia. Sitä vastoin Peckham ym. (2005, 36–38) suosittelevat selvittä-
mään mitä hajautetaan organisaation suorituskykyä kuvaavien panos-, prosessi- ja 
tulosviitekehyksen avulla. Tällä rakenteella voidaan kuvata organisaation erilaisia 
toimintoja tai politiikkoja ja hajauttamisen aiheuttamia muutoksia niissä. Pano-
sviitekehyksessä tarkastellaan hajauttamista esimerkiksi budjetin, organisatoristen 
muutosten, tehtävien sekä henkilöstön kautta. Prosessiviitekehyksessä selvitetään 
hajauttamista päätösvallan avulla. Tulosviitekehys sisältää hajauttamisen tarkaste-
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luun muutokset esim. tuloksen mukaisesta palkasta, tavoitteista sekä valvonnasta. 
(Peckham ym. 2005, 36–38.) 

Hajauttaminen on vain silloin tehokasta, kun organisaation hierarkiatasojen 
määrä vähenee. Organisaationalisen suunnittelun perustavaa laatua oleva periaate 
on yhdistää toimivalta ja vastuu organisaation resursseihin, tuotoksiin ja tuloksiin. 
Linjajohdolla tulee olla toimivalta resursseihin ja henkilöstöön ilman keskusjoh-
toisesti ohjattuja säännöstöjä. (Aucoin 1990, 122–124.)  

Tulosorientaatio 

Tulosorientaatio liittyy managerialismin taustalla olevaan uskomukseen tuotta-
vuuden parantamisesta yksityissektorilta peräisin olevin johtamisopein. Yksi kes-
keinen yksityissektorin johtamisen oppi, jota managerialismi korostaa julkisessa 
johtamisessa, on huomion kiinnittäminen resurssien käyttöön tulosten saavuttami-
seksi. Yksityisen organisaation fokus on tuloksissa, koska se voi joutua lopetta-
maan toimintansa, jos sen avaintunnusluvut ovat negatiivisia (Osborne & Gaebler 
1993, 140.) Byrokraattisen julkisen organisaation fokus on ollut panoksissa ja 
prosesseissa (Aucoin 1990, 118). Panosorientaatio johtaa tulosten sijaan Osbor-
nen & Gaeblerin (1993, 138–139) mukaan toiminnan vääristymiseen. He kuvasi-
vat esimerkkinä, kuinka valtio maksoi hoitokodille enemmän paljon hoitoa tarvit-
sevien asukkaiden hoidosta ja vähemmän asukkaista, jotka tarvitsivat vähemmän 
hoitoa. Tämä vaikuttaa loogiselta ja oikeudenmukaiselta. Valtion tavoitteena oli 
tukea vanhuksia niin itsenäisinä kuin mahdollista ja siten pienentää hoitokustan-
nusten tarvetta. Hoitokodin vuodepotilaina olevien asukkaiden määrä nousi kui-
tenkin tasaisesti. Valtio antoi taloudelliset kannustimet hoitokodille pitää asukkaat 
vuodepotilaina. Hoitokodilla ei ollut tarvetta aktivoida potilaita, sitouttaa heitä 
fyysiseen aktiviteettiin tai auttaa heitä toimimaan itsenäisesti. Hoitokodin fokus 
oli panoksissa, ei tuloksissa. (Osborne & Gaebler 1993.) 

Tulosorientaatioon sisältyvät ns. kolme E:tä (jäljempänä 3 E), Economy (ta-
loudellisuus), Efficiency (tehokkuus) ja Effectiveness (vaikuttavuus) (Pollitt 1990, 
Pollitt ym. 1998). 3 E on saanut nimensä englanninkielisten alkukirjainten mu-
kaan (Lähdesmäki 2003, 66). Se on johdettu yleisestä panos/prosessi/tuotos/tulos-
mallista ja siinä on value for money -käsitteen peruskomponentit (Bourn 1992, 
Pollitt & Summa 1997). Mallin lähtökohtana ovat organisaation tavoitteet, jotka 
kohdistuvat niihin tarpeisiin, joita varten organisaatio on olemassa. Tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvitaan panoksia, joita ovat erilaiset resurssit: henkilöstö, lait-
teet, rakennukset ja varat. Prosessit ovat organisaation sisäisiä toimintoja, joiden 
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tarkoituksena on synnyttää laadullisia ja määrällisiä tuotoksia. Näitä tuotoksia ja 
niihin liittyviä vaikutuksia kutsutaan tuloksiksi. (Pollitt & Summa 1997, 9–10, 
Boyne ym. 2003, 20.) Organisaation tulos on enemmän kuin fiskaalinen tulos. 
Tulos on kykyä käyttää sille kohdennetut resurssit tehokkaasti, ja se on teknisen 
edistymisen nopeutta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulos on palvelujen tasa-
arvoista jakautumista. (Melin & Paunio 2001, 18.)  

Kolme E:tä yhdistyvät panos/prosessi/tuotos/tulos-malliin siten, että taloudel-
lisuus tarkoittaa toiminnan kustannusten minimointia ts. mahdollisimman pieniä 
kustannuksia käyttämällä esimerkiksi seuraavia tekniikoita: kilpailevaa tarjontaa, 
laatuspesifikaatioita sekä neuvoteltuja alennuksia. Panosten ja tuotosten välinen 
suhde kuvaa tehokkuutta ja myös tuottavuuden kasvua. Panokset prosessoidaan 
tehokkaasti tuotoksiksi hyödyntämällä toimintatutkimusta, organisaatio- ja meto-
ditutkimuksia, työtutkimuksia, työsuunnittelua sekä työarviointia. (Bourn 1992, 
28, Pollitt & Bouckaert 2004, 115, ks. myös Salminen 2004b, 149.) Tehokkuus 
koostuu kolmesta muuttujasta, jotka ovat kustannukset, tuloksen määrä ja tulok-
sen laatu. Kustannustehokkuus määritetään tulosten ja panosten suhteeksi, value 
for money -vaatimuksena. (Boyne ym. 2003, 17.) Tehokkuuden saavuttaminen 
edellyttää Hyyryläisen (1999) mukaan selkeää ja yksimielistä määrittelyä siitä, 
mitä halutaan. Melin & Paunio (2001, 40) määrittelevät taloudellisen tehokkuu-
den, jolla he tarkoittavat ”käytettävissä olevien voimavarojen kohdistamista tar-
peiden kannalta oikein”. Tehokkuus voidaan silloin ymmärtää myös tuhlauksen 
välttämisenä. Tuhlaaminen on yhteiskunnallisesti tarkasteltuna eettisesti väärin, 
sillä hukattuja resursseja olisi voitu käyttää hyvän saavuttamiseen muilla hyvin-
vointipalvelujen alueilla. Edelleen he nostavat esille sen kuinka, hyvinvointipal-
velujen alueella nimetään usein vastakkaisiksi arvoiksi tehokkuus ja inhimilli-
syys. Mikäli ne voitaisiin asettaa vastakkain, merkitsisi inhimillisyys edellisen 
määrittelyn perusteella tuhlausta. Näin tehokkuusvaatimukset voidaan kohdistaa 
hyvinvointipalveluihin. (Melin & Paunio 2001, 40.) 

Tehokkuutta tuottavuuden kasvun saavuttamisena Pollit & Bouckaert (2004) 
kuvaavat eri olosuhteiden mukaan seuraavasti: 1. Vähennetään resursseja ja lisä-
tään tuotoksia. 2. Samoilla resursseilla lisätään tuotoksia. 3. Lisätään resursseja, 
mutta lisätään tuotoksia enemmän. 4. Tuotokset pysyvät staattisina, mutta resurs-
sit vähenevät. 5. Tuotokset vähenevät, mutta resurssit vähenevät vielä enemmän. 
Melin & Paunio (2001, 40) jakavat tehokkuuden staattiseen ja dynaamisen. Staat-
tinen tehokkuus tarkoittaa mahdollisimman monien hyödykkeiden tuottamista 
olemassa olevilla resursseilla. Dynaaminen tehokkuus kuvaa toimijoiden innova-
tiivisuutta ja kykyä muuttaa tuotteitaan ja toimintatapojaan siten, että ne vastaavat 
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muuttuvia tarpeita. (Melin & Paunio 2001, 40.) Vaikuttavuudella tarkoitetaan ase-
tettujen toiminnan tavoitteiden saavuttamista (Pollitt & Bouckaert 2004, 113–
117). Määrällinen vaikuttavuus kuvaa riittävyyttä, kannattavuutta tai peittävyyttä, 
kun taas laadullinen vaikuttavuus edistää kansalaisten tasapuolisuutta tai yhteis-
kunnallista oikeudenmukaisuutta (Salminen 2004a, 139). 

Tarkasteltaessa taloudellisuutta lähemmin nostavat Pollitt & Bouckaert (2004, 
107) operationaalisen tuloksen yleisimmäksi muodoksi budjetin. Taloudellisuu-
den vaatimus ja value for money ovat merkinneet julkisen hallinnon reformeissa 
usein resurssien leikkauksia (Pollitt 1990, 138–140). Kustannusleikkaukset tai 
säästöt voivat merkitä monenlaisia asioita. Niillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
budjetin supistamista edelliseen vuoteen verrattuna käyttäen kunkin vuoden sen-
hetkistä hintaperustetta tai käyttäen samaa hintaperustetta kunakin vuonna. Kus-
tannusleikkaukset voivat olla panosten vähentämistä ilman tuotettavien palvelujen 
vähentämistä tai myös tuotettavien palveluiden vähentämisellä. Toimintaa voi-
daan siirtää muulle toimijalle, jolloin säästöt ovat osoitettavissa, mutta kokonais-
kustannukset eivät ole pienentyneet. Toimintaa voidaan yksityistää, jolloin julki-
sen hallinnon kulut vähenevät, mutta asiakas voi joutua maksamaan enemmän. 
Säästöt voivat olla myös puhtaasti hypoteettisia; ”tekemällä nämä muutokset 
työssämme, voimme parin vuoden kuluttua supistaa budjettiamme”. (Pollitt & 
Bouckaert 2004, 107.)  

Tulosohjaukseen ja tulosjohtamiseen liittyy kiinteästi hajauttaminen (Pollitt 
& Summa 1997, 8). Tulosohjaus ja tulosjohtaminen ovat edellytykset hallinnon 
toimintojen delegoinnissa operationaaliselle tasolle, suoritusperusteisen informaa-
tiojärjestelmän kehittämisessä ja tuloksiin perustuvan vastuujärjestelmän kehittä-
misessä (Temmes & Kiviniemi 1997, 39). Tulosohjausmalli sisältää valtion ylim-
pien päättävien elimien makrotasoisia päätöksenteko-, koordinointi- ja sopimus-
prosesseja ohjaavan ja ohjattavan tahon suhteet. Tulosohjauksessa operoidaan 
tavoitteiden ja niiden asettamisen ja saavuttamisen kanssa. (Salminen & Niskanen 
1996, 51, ks. myös Stenvall 2000, 216, Salminen 2004a, 94.) Tarkoituksena on 
siirtyä yksityiskohtaisesta panosten ohjailusta toiminnan mitattaviin tuloksiin sekä 
panosten ja tuotosten väliseen suhteeseen (Haveri 2000, 61). Suomessa tulosoh-
jausuudistus on merkinnyt ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa tulosbudjetoin-
tiin siirtymistä (Temmes & Kiviniemi 1997, 39). Budjettiohjaus onkin kaikkein 
tärkein järjestelmä, joka ohjaa eniten käyttäytymistä (Osborn & Gaebler 1993, 
161). 

Tulosjohtaminen sisältää organisaation sisäisen mikrotasoisen johtamispro-
sessin päätöksineen, koordinointeineen ja sopimisineen (Salminen & Niskanen 
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1996, 51). Tulosjohtamissykli sisältää OECD:n (ks. 2005a, 59) mukaan tulosta-
voitteiden määrittelyn, johtajien vapauden ja joustavuuden niiden saavuttamisek-
si, tulosten mittaamisen ja raportoinnin sekä tämän informaation käytön ohjelman 
rahoituksen päätöksiin, suunnitteluun, toimintaan sekä palkkioihin tai ”sakkoi-
hin”. Tulosjohtamisen keskeinen idea on organisaation menestyminen saavutta-
malla tulokset (Salminen 2004a, 94, 2004b, 132–134). Siinä kohtaavat vastuu ja 
vapaus (Haveri 2000, 61) ja tulosten saavuttamisesta seuraa palkinto (Salminen & 
Niskanen 1996, 52). Tulospalkkio edellyttää, että tulosyksikkö on saavuttanut 
annetuilla resursseilla asetetut tavoitteet ja ylittänyt ne. Lisäksi johdon ja esimies-
ten sitoutuminen asiaan on ensiarvoista, koska toiminnan tavoitteiden asettelu ja 
tulospalkkaus kuuluvat johtamiseen. (Salminen & Niskanen 1996, 52.) Tulosjoh-
tamiselle on tyypillistä siirtyminen kustannuslaskennassa ja kirjanpidossa perin-
teisistä järjestelmistä toimintolaskentaan ja liikekirjanpitoon (Niskanen 1997, 47). 
Organisaation selvä toiminta-alue muodostaa tulosalueen, kun taas tulosyksikkö 
on itsenäinen organisaatioyksikkö asiakkaineen, tuotteineen, tulostavoitteineen ja 
tulosbudjetteineen (Salminen & Niskanen 1996, 51, Niskanen 1997, 14). 

Tulosjohtaminen ei operoi pelkästään ns. kovilla taloudellisilla arvoilla, vaan 
siihen sisältyy humanistinen ja työolosuhteita korostava osuus. Työntekijöiden 
jaksaminen, organisaation demokraattisuus, ihmisten oma-aloitteisuus, kannusta-
minen, palkitseminen, keskustelevuus, kyvykkyys ja innovoima ovat myös tulos-
johtamisen sisältöjä. (Niskanen 1997, 14–15, ks. Mäkelä 1994, 61.) Tulosohjaus 
ja tulosjohtaminen voivat tarkoittaa Temmeksen ja Kiviniemen (1997, 39) mu-
kaan laajimmillaan kaikkia hallintouudistuksia, joiden tavoitteena on tulokselli-
suuden edistäminen toiminnassa. Suppeammin ymmärrettynä niillä tarkoitetaan 
budjettiprosessin, suunnittelun ja johtamisen uudistamista. 

Kun toimivaltaa on hajautettu, ovat tulosmittarit yleisesti valittu väline ylläpi-
tämään tai lisäämään vastuullisuutta ja kontrollia (Pollitt & Summa 1997, 8). Os-
borne & Gaebler (1993, 147–153) esittävät ketjun, kuinka tulosten mittaaminen 
johtaa onnistumisen erottamiseen epäonnistumisesta ja näin voidaan välttää on-
nistuneiden toimintojen budjettileikkaukset. Jos onnistumista ei ole todettavissa, 
siitä ei voida palkita ja silloin todennäköisesti palkitaan epäonnistumisesta anta-
malla kyseiselle toiminnalle lisää rahaa. Onnistumisen tiedostamattomuus ehkäi-
see myös organisaatiossa oppimista. Ilman palautetta tuloksista innovaatio on 
usein kuolleena syntynyt. 

Tulosten mittaamiseen ovat Kaplan & Norton (1996) kehittäneet tasapainote-
tun mittariston Balanced Score Card (BCS), joka on levinnyt kansainvälisesti laa-
jalle ja sekä yksityis- että julkiselle sektorille (ks. Määttä & Ojala 2000, Lumijär-
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vi 2005, 292). Tasapainotettu mittaristo on enemmän kuin pelkkä mittaussysteemi 
ja talousmittari. Se on strategisen johtamisen keskeinen väline. (Kaplan & Norton 
1996.) Strategisen johtamisen lähtökohtana on strategisen suunnittelun kautta ta-
pahtuvan toiminta-ajatuksen selkiyttäminen ja halutun tahtotilan määrittäminen 
toimintaohjeistoksi nyky- ja tulevaan toimintaan neljän eri näkökulman avulla 
(Stenvall 2000, ks. Määttä & Ojala 2000). Tuloksellisuuden arviointi ja mittarit 
kohdistuvat monipuolisesti ja yhtäaikaisesti rahoitusnäkökulmaan, asiakastiedon 
näkökulmaan, sisäisten toimintaprosessien näkökulmaan sekä henkilöstönäkö-
kulmaan. (Kaplan & Norton 1996.)  

Lumijärven (2005) mukaan julkisen organisaation onnistumisen mittari ei ole 
liiketulos vaan vaikuttavuus. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon organisaation 
onnistumisen mittareita ovat ennen kaikkea hoidon tulokset: terveyden edistymi-
nen, sen säilyminen tai palautuminen. Terveyspalvelujen kysynnän ja tarjonnan 
kohtaaminen antavat kuvan toteutuneesta palvelutasosta. 

Laatujohtaminen, Total Quality Management (TQM), on myös esimerkki tu-
losorientaatiosta (Pollitt & Summa 1997, 8, Osborne & Gaebler 1993, 159, Age-
vall 2005, 86). Laatujohtaminen eroaa tulosjohtamisesta siten, että toiminnan tu-
loksellisuudessa ja tehokkuudessa korostetaan asiakkaan tyytyväisyyttä. Tarkaste-
lukulma muuttuu organisaation sisäisestä taloudelliseen tehokkuuteen kiinnittä-
västä johtamisen mallista organisaation ulkopuoliseen asiakkaan tyytyväisyyttä 
ohjaavaan johtamisen malliin. (Salminen & Niskanen 1996, 53.) Laatujohtami-
sessa on pääpaino laadun kokonaisvaltaisessa ja laaja-alaisessa ymmärtämisessä, 
asiakkaiden tarpeiden ja odotusten kohtaamisessa ja virheiden karsimisessa, joh-
don ja työntekijöiden yhteistoiminnassa ja sitoutumisessa, pyrkimyksessä siirtyä 
laadun valvonnasta sen jatkuvaan parantamiseen, kustannustietoisuuden lisäämi-
sessä ennen muuta laaduttomuuden kustannusten karsimiseksi, laatutyökalujen 
käytössä kehittämistyössä sekä keskittymisessä prosesseihin ja henkilöstön osaa-
misen kohottamisessa (ks. Soin 1992, Lumijärvi 2005). W. Edwards Deming 
(1988), joka kehitti TQM-johtamisfilosofian, osoitti, kuinka 15 % organisaation 
ongelmista johtuu työntekijöistä ja johtajista. Loput 85 % johtuvat niistä järjes-
telmistä, jotka vaikuttavat heidän työskentelyynsä, kuten koulutus- budjetointi- ja 
henkilöstöjärjestelmät. Laatujohtamisen tunnettuja työelämän sovelluksia ovat 
Lumijärven (2005, 282–289) mukaan palvelusitoumukset, joita ovat sairaaloiden 
tai terveyskeskusten hoitositoumukset, erilaiset laatujärjestelmät standardeineen, 
sertifikaatteineen ja akkreditoineen, laatupalkintojärjestelmät kansallisella ja or-
ganisaatiotasoilla sekä benchmarking eli esikuvavertailu parhaiden käytäntöjen 
nostamiseksi esimerkiksi. 
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Markkinaohjautuvuus 

Markkinaohjautuvuudella haetaan julkisten palvelujen kustannus-hyöty-suhteen 
parantamista (Niskanen 1997, 10). Taustalta löytyy näkemys julkisen sektorin 
huomattavasta ekspansiosta 1900-luvulla aina 1980-luvulle saakka, julkisten pal-
velujen tehottomasta ja jäykän byrokraattisesta järjestämisestä, kilpailun puuttees-
ta sekä ympäröivän maailman muutoksista (Pollitt 1990, Temmes & Kiviniemi 
1997, Niskanen 1997, Exworthy & Halford 2002, Broadbent & Laughlin 2005, 
Kirkpatric ym. 2005). Markkinaohjautuvuudessa on kyse siitä, kuinka julkisen 
sektorin organisaatio jättäytyy toteuttamaan markkinoiden vaihtelevia tarpeita 
tulosjohtamisen, hajauttamisen sekä markkinaperusteisten toimintamuotojen avul-
la (Niskanen 1997, Salminen 2004b, 161–165). Markkinaohjautuvuus perustuu 
lakeihin ja säännöksiin, joiden perusteella kansalaisilla on oikeus valita esimer-
kiksi päivähoito, koulu, terveydenhuollossa lääkäri ja hoitopaikka tai sosiaalipal-
velu. Väljemmät lait mahdollistavat markkinoiden kaltaiset olosuhteet julkisten 
palvelujen järjestämisessä. (Niskanen 1997, 10.) Esimerkiksi kuntalain taloutta 
koskevat säädökset vuodelta 1997 merkitsivät kuntasektorin siirtymisen uudenlai-
seen kirjanpitojärjestelmään.  

Osborne & Gaebler (1993) nostavat esiin markkinamekanismien etuja verrat-
tuna hallinnollisiin mekanismeihin. Markkinamekanismeihin sisältyy kilpailu, 
mutta kilpailu julkiseen hallintoon siirrettynä saattaa merkitä itsekkyyttä ja revii-
riajattelua toimintayksiköiden välillä sekä monopolien synnyn mahdollisuutta 
(Osborne & Gaebler 1993, Salminen 2004b). Toisaalta Almqvistin (2004) mukaan 
sinänsä jo kilpailun uhka, joka sisältää käyttövoiman haasteena tai mahdollisuu-
tena, tai monopoliaseman menettämisen uhkana voivat lisätä julkisen organisaati-
on tehokkuutta. Kilpailun vastustajien mielestä säästöjä syntyy markkinameka-
nismin avulla ja julkisten palvelujen kilpailuttamisella vain, koska palvelu ja laatu 
huononevat. (Almqvist 2004.) Asiakkaiden valinnan mahdollisuuden ja siitä syn-
tyvän asiakaspaineen odotetaan tuottavan parempaa palvelua. Rahatulon sanotaan 
seuraavan asiakkaita. (Broadbent & Laughlin 2005, 100.) Terveydenhuollon pal-
velujen parantamista on haettu potilaan terveyspalvelujen valinnanvapauden avul-
la; rahan seuratessa potilasta (Exworthy & Halford 2002, 4).  

Markkinat jaetaan vapaisiin markkinoihin ja näennäismarkkinoihin (quasi-
markets). Vapailla markkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu sekä markkinavoi-
mat eli kysyntä ja tarjonta määräävät hinnat (Hyyryläinen 2004, 83). Näennäis-
markkinoilla tarkoitetaan Le Grandin & Bartlettin (1993, 10) mukaan tilanteita, 
joissa julkinen valta säätelee vapaan markkinan tekijöitä, kuten tuottajan ja kulut-
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tajan autonomiaa, markkinoille tuloa ja sieltä poistumista, hinnanmuodostumista 
sekä informaation saatavuutta. Tarkoituksena on korvata julkisen sektorin mono-
polistisia palvelutuottajia kilpailevilla, itsenäisillä palveluntuottajilla. Näennäis-
markkinat eroavat kuitenkin täydellisistä markkinoista sekä kysynnän että tarjon-
nan puolilta, jolloin määrite näennäis on tarpeen kuvaamaan jäljittelyä. Näen-
näismarkkinoilla on myös tarjonnan puolella kilpailua tuotantoyritysten tai palve-
lutuottajien välillä. Erot vapaisiin markkinoihin ovat siinä, että kaikkien näiden 
organisaatioiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi, eivätkä ne ole välttämättä 
yksityisten omistamia. Kysynnän puolella näennäismarkkinoilla asiakkaan osto-
voimaa ei ole ilmaistu rahatermein. (Le Grand & Bartlett 1993, 10.)  

Palvelujen käyttäjä voi tehdä yksilön valinnanvapauteen perustuvan ostopää-
töksen käyttämällä esimerkiksi palveluseteliä (ks. myös OECD 2005a, 2005b). 
Julkinen sektori voi rahoittaa ja myöntää varoja kansalaiselle palvelusetelin käyt-
töön. Hänen on mahdollista valita mieluisin tai muuten sopivin palveluntuottaja 
hinnan tai laadun perusteella ja tehdä itse ostopäätöksensä sekä maksaa julkisen 
sektorin subventoimalla tavalla saamansa palvelu. (Dunleavy 1991, 228, Salmi-
nen & Niskanen 1996, 64–66, Haveri 2000, 63, Melin & Paunio 2001, 134–136.) 
Mittakaavaetujen saavuttamiseksi ostopäätösten valinnat voidaan delegoida kol-
mannelle osapuolelle (Le Grand & Bartlett 1993, 10). Edellä kuvattuja ostopää-
töksiä pitää Hyyryläinen (2004, 90) toistensa vaihtoehtoina, sillä niiden etujen 
yhdistäminen samaan hankintatapaan ei onnistu. 

Näennäismarkkinoilla voidaan vaikuttaa julkiseen sektoriin parantamalla jul-
kisten palveluiden tehokkuutta, responsiivisuutta, valinnanvapautta ja yhdenmu-
kaisuutta (Bartlett & Le Grand 1993, 32 Flynn 2002, 28). Näennäismarkkinoiden 
onnistunut lopputulos on yhteydessä markkinoiden rakenteeseen, informaatioon, 
transaktiokustannuksiin12 ja epävarmuuteen, motivaatioon sekä ns. kerman kuo-
rintaan. Markkinoiden rakenteet sisältävät kilpailutilanteen luomisen julkisen ja 
yksityisen sektorin välille sekä useat ostajat ja tarjoajat. Näin yksittäinen do-
minoivassa asemassa oleva tarjoaja ei voi käyttää hyödykseen monopoliasemaan-
sa hintojen nostoon ja alentaa tuottamiensa palvelujen määrää ja laatua. Informaa-
tio, etenkin palvelujen kustannuksista ja laadusta, on tärkeä sekä tuottajille että 
tilaajille. Transaktiokustannukset, erityisesti epävarmuuteen liittyvät kustannuk-
set, tulisi pitää alhaisina. Molemmat, tuottaja ja tilaaja, tarvitsevat motivointia, 

                                                        
12 Transaktiokustannuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ”niitä kustannuksia, jotka syntyvät markki-
noiden mukanaan tuomasta sopimis- ja kilpailuttamismenettelystä sekä sopimuksen valvonnasta” 
(Kähkönen 2002b) 
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koska näennäismarkkinoihin sisältyy tiettyjä vaikeuksia. Voittoa tuottamattoman 
organisaation henkilöstön kannustinjärjestelmä on tärkeä. Tilaajapuolella, jossa 
toimii yleensä kolmas osapuoli, on tavoitteena palveluiden käyttäjän ja tilaajan 
intressien kohtaaminen. Ns. kerman kuorinta aiheuttaa näennäismarkkinoilla on-
gelman, jos ostajat voivat valita kenelle he haluavat ostaa ja tuottajat valita kenel-
le he haluavat toimittaa palvelut. Tällöin sellaiset, jotka tarvitsevat hyvinvointi-
palveluita eniten, eivät välttämättä saa niitä ja yhdenmukaisuus ei toteudu. (Bart-
lett & Le Grand 1993, 19–34, Le Grand 2006.)  

Almqvist (2004, 2006) korostaa markkinaohjauksen yhteydessä ensimmäise-
nä strategisena valintana organisaation päätöstä rakenteellisista rajoista: mitä sen 
pitäisi itse tuottaa ja mitä pitäisi hankkia ulkopuolisilta markkinoilta. Tuottaes-
saan itse kaikki organisaatio voi kasvaa suuremmaksi ja muuttua vähemmän te-
hokkaaksi. Toisaalta käytettäessä ulkopuolisia markkinoita syntyy kustannuksia 
sopimuksen teosta, neuvotteluista ja etsittäessä oikeaa hinta-laatusuhdetta. Niska-
sen (1997, 11) mukaan markkinaohjautuvuudesta muodostuu vaihtoehto tietoisel-
le poliittiselle ohjaukselle. Samat julkisen sektorin palvelut ovat edelleen saatavil-
la, mutta ne tuotetaan hallinnollisesti eri tavalla. 

Markkinaperusteiset toimintamuodot, markkinamekanismit, ovat julkisen 
sektorin tehostamiseksi monipuolinen valikoima käytännön toimenpiteitä, joissa 
on ainakin yksi merkittävä markkinoita kuvaava piirre (ks. Salminen & Niskanen 
1996, 11, OECD 2005a). Käytännön muotojen teoriataustalla näkyy julkisen va-
linnan teoria (Salminen & Niskanen 1996, 26). Markkinamekanismeihin kuuluu 
yksityistäminen (privatization) (Salminen & Niskanen 1996, Pollitt & Summa 
1997), sopimuksellisuus (contracting out) (Lane 2000, Hyyryläinen 2004, OECD 
2005a, OECD 2005b) sekä organisointimalleina tilaaja-tuottajamalli (purchaser-
provider) (Salminen & Niskanen 1996, Pollitt ym. 1998, Lane 2000, Haveri 2000, 
Clarke ym. 2001) ja liikelaitostaminen (Salminen & Niskanen 1996, Temmes & 
Kiviniemi 1997, vrt. Salminen 2004b). 

Yksityistäminen on Pollittin & Summan (1997) mukaan kehysdimensio arvi-
oitaessa julkisen hallinnon reformeja. Kyse on siitä, kuinka paljon julkista sekto-
ria on jäljellä uudistamiseen. Kristensen (1988, 227, 237) nimeää yksityistämisen 
syiksi julkisen sektorin tehottomuuden tuottajien välisen kilpailun puutteen takia, 
kansalaisen tai asiakkaan vaikuttamisen puutteen saataviin palveluihin sekä vai-
kuttavuuden puutteen hyvinvointivaltion päätavoitteiden jakautumisen kohteisiin. 
Hän painottaa, kuinka julkisen sektorin parantamiseen eri yksityistämisen muoto-
jen kautta liittyy vastustus. Asia on politisoitu korkealle ja siihen sisältyy vahva 
ideologinen merkitys.  
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Äärimmilleen viedyssä yksityistämisessä siirtyvät palveluiden järjestämisvas-
tuu, palveluiden tuottamisvastuu ja palveluiden valvontavastuu yksityiselle sekto-
rille (Hyyryläinen 2004, 81). Yksityistäminen voidaan toteuttaa julkisen omai-
suuden myyntinä yksityiselle sektorille (Saint-Martin 2000, 9, Clarke & Newman 
2000, 27). Esimerkiksi valtion omaisuuden massiivisia myyntejä on tapahtunut 
Isossa-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa. Suomessa ja Ruotsissa privatisointia 
ei ole tapahtunut suuressa mittakaavassa, sillä yksityistäminen ei ole ollut Suo-
messa poliittisesti korkealle profiloitu ohjelma. (Pollitt & Summa 1997, 9.) Toi-
saalta yksityistämisellä voidaan tarkoittaa julkisen ja yksityisen sektoreiden rajo-
jen madaltamista kilpailun ja uudelleen strukturoinnin tuella. Tähän yksityistämi-
sen muotoon sisältyy myös julkisen organisaation käyttäytyminen siten kuin se 
olisi kaupallisen yrityksen yksikkö. Lisäksi hyvin erilainen yksityistämisen muoto 
on vastuiden muutos julkiselta sektorilta yksityisille henkilöille. Tämä on näky-
vintä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa perheen tai yhteisön odo-
tetaan ottavan suurempi rooli huolenpidossa. (Clarke & Newman 2000, 28.) 
Suomessa voidaan Haverin (2000) mukaan viitata yleisesti yksityistämiseen tilan-
teessa, jossa julkinen organisaatio ostaa tuotteen joltakin yksityiseltä organisaati-
olta sen sijaan, että tuottaisi sen itse. 

Osborne & Gaebler (1993, 45–46) muistuttavat julkisen hallinnon palvelui-
den järjestämisvastuusta (ks. myös Hyyryläinen 2004, 81–82). Palveluiden tuot-
tamisesta voidaan sopia toisen organisaation kanssa tai palvelut voidaan ulkoistaa, 
mutta niiden hallintaa julkinen hallinto ei voi yksityistää. Julkinen hallinto taitaa 
paremmin policy-johtamisen, säännöt, tasa-arvon varmistamisen, syrjinnän ehkäi-
syn, jatkuvuuden turvaamisen sekä palveluiden stabiliteetin. Yritystoiminta on 
sitä vastoin parempi esimerkiksi taloudellisten tehtävien täytäntöönpanossa, inno-
vaatioissa, onnistuneiden kokeilujen jäljitelmissä, nopeampien muutosten sovel-
tamisissa sekä monimutkaisten ja teknisten tehtävien toimeenpanossa. (Osborne 
& Gaebler 1993, 45–46.) 

Sopimuksellisuus (contracting out) on laaja ilmiö julkisella sektorilla. Sopi-
muksellisuutta voidaan käyttää yleisesti johtamisen välineenä tavoitteiden selven-
tämisessä ja palvelutehtävien toimittamisessa (Lane 2000, 147). Lisäksi se on 
askel kohti yksityisten tuottajien roolin lisäämisessä (Dunleavy 1991, 228, Kris-
tensen 1988, 228). Sopimuksellisuutta on sovelettu suomalaisessa julkisessa eri-
koissairaanhoidossa sopimusohjauksena palvelujen rahoituksesta vastaavien kun-
tien ja sairaanhoitopiirien välisissä suhteissa (Wiili-Peltola ym. 2002, ks. myös 
Sihvonen 2006). Sopimustoiminta on NPM:n keskeinen mekanismi ja perustuu 
uskomukseen, että sopimustoiminta lisää tehokkuutta hyödykkeiden ja palvelui-
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den tuottamisessa. Sopimuksellisuuteen kuuluvat myös julkisen sektorin solmi-
mat sopimukset hankinnoista, julkisen sektorin työntekijöiden ja heidän järjestö-
jennä väliset sopimukset, organisaatioiden sisäiset sopimukset sekä ulkoistami-
seen liittyvät sopimukset. (Hyyryläinen 2004, 80.)  

Sopimustoiminnan etuina pidetään organisaation spesialisoitumista, markki-
noiden kurinalaisuutta, joustavuutta ja kustannussäästöjä. Spesialisoituminen kä-
sittää organisaation keskittymisen ydintoimintoihin ja siihen kuuluu muiden tuot-
tamien tukipalveluiden käyttö. Sopimustoiminnalla pyritään alentamaan palvelu-
tuotannon resurssikustannuksia verrattuna siihen, että kaikki tuotetaan itse. Toi-
saalta, sopimustoiminat vaatii enemmän hallinnollista työtä ja siksi sopimusjoh-
taminen tulee kalliiksi. (ks. Almqvist 2004, Kähkönen 2002a.) 

Varsinaisesta sopimuksesta, sen kohteesta, muodosta ja sisällöstä, on Alm-
qvistin (2004) mukaan vähän tieteellisesti tutkittua tietoa. Trosa (1997) tarkoittaa 
sopimuksella seuraavaa: sopimukset sisältävät yksimielisen näkemyksen yhteisis-
tä säännöistä, ne erittelevät oikeuksien ja velvollisuuksien välisen tasapainon sekä 
ne sisältävät normit prosessin käsittelystä, kun on ongelmia tai muutoksia olosuh-
teissa. Sopimukset eivät sisällä pelkästään mitä vaan myös kuinka. (Trosa 1997, 
253–254, ks. myös Sihvonen 2006, 18–20.) Sopimusprosessiin liittyvänä näkö-
kohtana nostaa Almqvist (2004) esiin sopijaosapuolten läheisen yhteistyön ja 
luottamuksen. Luottamukseen perustuvassa sopimuksessa on riski, että tuottajan 
ääni, hyvän työn metodit ja korkea laatutietoisuus tulevat otetuksi annettuna. Tä-
mä voidaan välttää määrittämällä tehtävän työn spesifikaatiot ja valvomalla sopi-
musta. (ks. myös Kähkönen 2002a.) 

Ulkoistaminen (outsourcing) on OECD-maiden (OECD 2005a, OECD 
2005b) markkinatyyppinen päämekanismi. Se on toiminto, jossa julkinen hallinto 
sopii yksityissektorin kanssa tiettyjen palveluiden tuottamisesta. Julkiselle hallin-
nolle jää jäljelle niistä vastuu. (Accenture 2003, OECD 2005a.) Ulkoistamiseen 
liittyy contracting out eli organisaation sopimus toisen organisaation kanssa so-
vittujen palveluiden tai tuotteiden tuottamisesta (Haveri 2000, 63, OECD 2005a, 
131). Ulkoistamisesta käytetään eri maissa eri terminologiaa; esimerkiksi juuri 
contracting out -termiä (OECD 2005a). Valtioiden hallituksilla on yleensä ulkois-
tamisen tavoitteena kustannusten vähentäminen (OECD 2005a), kun taas virka-
miehet arvostavat palveluiden parempaa saatavuutta ja laatua kustannusten vähe-
nemisen ollessa vähemmän arvostettu piirre (Accenture 2003). 

Tilaaja--tuottajamalli (purchaser-provider) kuuluu näennäismarkkinoihin ja 
siihen kuuluu kiinteästi sopimuksellisuus (Bartlett & Harrison 1993, 69, Hyyry-
läinen 2004, 113, Kokko 2005, 11, vrt. Melin & Paunio 2001, 45). Mallin perus-
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ajatuksena on julkisen sektorin organisaation pilkkominen hallinnollisesti erilleen 
tilaajiin ja tuottajiin eli ostajiin ja myyjiin (ks. Salminen & Niskanen 1996, 57). 
Tilaajan ja tuottajan asiointi tapahtuu tilauksilla, joita säätelevät siviilioikeudelli-
set sopimukset. Mallin keskeinen rakenteellinen ratkaisu on yhteydessä tilaaja-
funktion organisointiin suhteessa rahoittajaan. (Lillrank & Haukkapää-Haara 
2006, 11.) Ominaista mallille on tilaajan kiinnostus tuloksista panosten sijaan, 
kilpailu toimittajien kesken ja tilaajan valinnan mahdollisuudet (ks. Almqvist 
2004). Tilaaja-tuottajamallin fokus on kustannuksissa, joten organisaatiolla on syy 
kehittää kustannus- ja tuottolaskentaa. Malliin liittyy myös organisaatioiden käyt-
täytymisen ohjaus palkitsemis- ja sanktiokäytännöin. (Parvinen ym. 2005, 140.)  

Tunnetuin esimerkki julkisella sektorilla näennäismarkkinoista ja tilaaja-
tuottajamallin mukaisesta organisoinnista vuonna 1991 on Ison-Britannian valti-
ollinen terveydenhuoltojärjestelmä, National Health Service (Bartlett & Harrison 
1993, 69). Myös Uusi Seelanti ja Ruotsi, joissa terveyspalvelujen rahoittajana ja 
tuottajana on toiminut sama taho, ovat etsineet ratkaisua terveyspalvelujärjestel-
milleen erottamalla tilaajan ja tuottajan organisatorisesti ja rooleiltaan toisistaan. 
Niissä Keski-Euroopan maissa, joissa terveydenhuollon rahoitus perustuu pakolli-
seen sosiaalivakuutukseen, ovat tilaaja ja tuottaja olleet jo erillään. (Kokko 2005, 
10, Järvelin & Pekurinen 2005, 7.) 

Tilaaja-tuottajamallien keskeiset neljä toimintoa ja niihin liittyviä toimijoita 
ovat terveydenhuollossa Lillrankin & Haukkapää-Haaran (2006) mukaan seuraa-
vat: Ensinnä ovat toimeksiantajat/järjestäjät/rahoittajat, jotka määrittelevät tavoit-
teet, valitsevat palvelutyypit sekä osoittavat tarvittavat resurssit. Toimeksiantajina 
voivat olla kunnat, kuntien yhteenliittymät, valtio, vakuutusyhtiöt, työnantajat tai 
yksilöt itse. Suomalaisessa terveydenhuollossa kunta vastaa terveyspalveluiden 
järjestämisestä. Kunnan tehtävänä on siten määritellä kuntalaisten tarvitsemat 
palvelut ja päättää niihin tarvittavista resursseita.  

Toiseksi ovat tilaajat, joille toimeksiantaja on tilaajatehtävän määrittänyt. Ti-
laajana voi toimia henkilö, yksikkö tai organisaatio arvioiden, kilpailuttaen, teh-
den tilauksia ja valvoen niiden noudattamista. Tilaajan tehtävänä on ennakoida 
kuntalaisten terveystarpeet ja palvelukysyntä. (Lillrank & Haukkapää-Haara 
2006, 14–16.) Suomalaisessa julkisessa erikoissairaanhoidossa tilaajana voi toi-
mia kyseisen sairaanhoitopiirin alueelta yksittäinen kunta tai kuntien muodostama 
tilaajarengas. Käytännössä tilaajana ja neuvottelijoina toimivat viranhaltijat, jotka 
toimivat kuitenkin tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa ja luotta-
mushenkilöiden asettamissa talousraameissa. (ks. Sihvonen 2006, 23.)  
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Kolmanneksi ovat tuottajat eli palvelutuotannon organisaatiot, jotka tuottavat 
tilaajan tekemän tilauksen mukaiset palvelut. Tuottajina voivat olla julkiset orga-
nisaatiot, yksityiset yritykset tai kolmannen sektorin organisaatiot. Tuottajaor-
ganisaatioiden keskeisiä ominaisuuksia ovat itsenäinen päätöksenteko-oikeus 
oman organisaatioin toimintaan ja hallintaan kuuluvista asioista, oikeus päättää 
omalla toiminnalla saavutetun hyvän tuloksen käytöstä, tuotannollinen tehokkuus, 
markkinaorientoituneisuus sekä kyky toimia tilanteissa, joissa on toimintaa mah-
dollisesti rajoittavia sosiaalisia tehtäviä. (Lillrank & Haukkapää-Haara 2006, 14–
16.) Suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajina toimivat sai-
raanhoitopiirit, jotka ovat kuntayhtymiä (ks. Sihvonen 2006, 23).  

Neljänneksi ovat palveluiden loppukäyttäjät eli poti-
laat/kansalaiset/veronmaksajat. Lisäksi malliin vaikuttavia toimijaryhmiä ovat 
toiminnan säätelijät, kuten valtio ja professioiden edustajat. Professiot luovat ter-
veydenhuollon normatiivisen kontekstin esimerkiksi säätelemällä hyväksyttäviä 
menetelmiä ja eettisiä periaatteita. (Lillrank & Haukkapää-Haara 2006, 14–16.) 

Tilaaja-tuottajamalliin kohdistuu relevantteja intressejä poliitikoilta, tilaajaor-
ganisaatioilta, tuottajaorganisaatioilta, palveluiden käyttäjiltä sekä työntekijöiltä. 
Poliitikot ovat kiinnostuneet siitä, että palvelut hyödyttävät äänestäjiä. Tilaajaor-
ganisaatiolle ovat tärkeitä mahdollisimman alhainen hinta, hyvä laatu, mahdolli-
simman suuri tuotosmäärä sekä ennustettava sopimus. Tuottajaorganisaatio tavoit-
telee toiminnan jatkuvuutta sekä oman toimintansa rahoituspohjan turvaamista. 
(Salminen & Niskanen 1996, 58, Sihvonen 2006.) Palvelujen käyttäjät odottavat 
saavansa parasta mahdollista palvelua. Työntekijöiden intressissä ovat jatkuva, 
mielekäs työ sekä kilpailukykyinen palkka. (Salminen & Niskanen 1996, 58.) 

Liikelaitostaminen on suomalainen esimerkki korporatiosaatiosta (Temmes 
ym. 2002, 16), joskin osakeyhtiömallia pidetään päämallina tarkoitettaessa korpo-
ratiosaatio- tyyppistä julkisen hallinnon reformia (ks. Zuna 2003, 121). Korpora-
tisaatio on esimerkiksi osassa Australiaa ollut vaihtoehto julkisen toiminnan yksi-
tyistämiselle (Carroll & Steane 2005, 198). Korporatiosaatiossa on kyse valtion 
joko kokonaan tai osittain omistaman ja hallinnoiman yrityksen statuksen muu-
toksesta itsenäiseksi, oikeudelliseksi yksiköksi, jonka yritysstruktuuri on yksityi-
seltä sektorilta. Näitä julkisia yrityksiä määrittää kaksi oleellista piirrettä. Ensin-
näkin ne ovat julkisia, koska ne ovat joko osittain tai kokonaan valtion omistamia. 
Toiseksi ne harjoittavat kaupallisia toimintoja; esimerkiksi ne tuottavat tuotteita ja 
palveluita myyntiin. Valtion motiivi voi olla voiton maksimointi tai edistää poliit-
tisia ja kaupallisia tavoitteita. Organisoinnin uudistamisen tarkoituksena on te-
hokkuuden parantaminen. (Zuna 2003, 121.)  
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Liikelaitostamisen syitä löytyy Parvisen ym. (2005, 155–156) mukaan useita. 
Ensinnäkin liikelaitostettavalle toiminnalle saadaan tase, jolloin se toimii taseen 
kautta jatkuvalla kirjanpidolla. Toiseksi liikelaitostamiseen liittyy muutosmahdol-
lisuus uudistaa organisaation toimintaa ilman, että julkinen sektori menettää peri-
aatteellista otettaan. Kolmanneksi liikelaitostaminen mahdollistaa palveluiden 
myyntiä. 

Suomalaista liikelaitosmallia voidaan soveltaa valtion, kunnan tai kuntayh-
tymän organisaatioihin markkinaohjautuvana julkisen sektorin organisaatiomuo-
tona (Salminen & Niskanen 1996, 59–60). Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuotannossa, mm. laboratorion ja radiologian palvelualoilla, monet kunnat ja 
kuntayhtymät ovat soveltaneet liikelaitostamisen ohjausmallia (Melin & Paunio 
2001, 55). Liikelaitokset ovat julkisen sektorin osia ja toimivat itsenäisinä palve-
luntuottajina (Parvinen ym. 2005). Niiden ohjausmalli ja itsenäinen tuloslaskelma 
ja tase ovat lähellä yrityksen ohjauspuitetta ja itsenäisyyttä (Melin & Paunio 
2001, 54) Niillä on muihin organisaatioihin markkinaehtoinen suhde, joka tarkoit-
taa vaihdannan normalisoitumista. Se tuo esille toiminnan todellisen tuottavuuden 
ja kustannustehokkuuden. (Parvinen ym. 2005, 155.) Liikelaitokset voivat vastata 
julkishallinnollisista, esimerkiksi tärkeistä yhteiskunnallisista infrastruktuuriteh-
tävistä, joten sidos poliittis-hallinnolliseen tahdonmuodostukseen on vahva. Toi-
minnan monopoliluonteisuus johtuu siitä, että luonnollista kilpailua ei useinkaan 
ole. Valtion liikelaitosten toimiala määritellään erillislainsäädännössä. (Salminen 
& Niskanen 1996, 59–60.)  

Kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan kuntalain alaista taloudeltaan 
eriytettyä liiketoimintaa harjoittavaa yksikköä, joka ei ole oikeudellisesti itsenäi-
nen subjekti. Perusajatuksena on yksikön itsenäisen toimintakyvyn mahdollista-
minen osana laajempaa organisaatiota. Liikelaitos voi kuulua yhden kunnan orga-
nisaatioon tai kuntayhtymään, jotka toimivat juridisina oikeushenkilöinä. (Rinne 
2005, ks. Laamanen 2006.) Kunnallisen liikelaitostoiminnan tarkoituksena on olla 
kannattavuusperusteista liiketoimintaa, joskaan sen ensisijaisena tarkoituksena ei 
ole maksimituoton saaminen siihen investoidulle pääomalle. Liikelaitos kattaa 
kulunsa maksutuloilla, investoinnit se kattaa pitkällä aikavälillä tulorahoituksella, 
sillä on oma tuloslaskelmansa sekä taseensa. Kuntayhtymän liikelaitostoimintaa 
ohjaavat sen perussopimuksen mukaiset yhtymän omat poliittiset toimielimet. 
(Rinne 2005.) 

Taulukossa 9 on esitetty analyysin yhteenvetona managerialismin ulottuvuuk-
sista ideologia ydinpiirteineen ja reformi-ulottuvuuden ohjelmalliset elementit. 
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Taulukko 9. Managerialismin ulottuvuudet: ideologia ydinpiirteineen ja reformin 
ohjelmalliset elementit. 

Ulottuvuudet Kuvaus 

Ideologia Ydinpiirteet: 

 Tuottavuuden kasvu 

Hyvä johtaminen – 

malli yksityissektorilta: 

Resurssien käyttö tulosten saavuttamiseksi 

Pääpaino tuloksissa 

Toimintavapaus johtamisessa 

Ammattijohtaja 

 

Reformi Ohjelmalliset elementit 

 Desentralisaatio – hajauttaminen 

Poliittinen – hallinnollinen 

Kilpailuun – ei kilpailuun perustuva 

Organisaation sisäinen – erillinen 

Vertikaalinen – horisontaalinen 

Missä ja miten hajautetaan: 

Panos – prosessi – ja tulosviitekehys 

Tulosorientatio: 

Tulosohjaus ja tulosjohtaminen 

3 E:tä (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus) 

Tasapainotettu mittaristo 

Laatujohtaminen 

Markkinaohjautuvuus: 

Yksityistäminen 

Sopimuksellisuus 

Tilaaja-tuottajamalli 

Liikelaitostaminen 

Johtamisparadigma  

3.1.3 Managerialismi johtamisparadigman muutoksena  

Julkinen johtaminen tutkimuskohteena voidaan jaotella kolmelle tasolle. Ensinnä 
julkinen johtaminen määrittyy koko julkisen sektorin tasolle eli makrotasolle ja 
käsittää sen sosiaalisen ympäristön. Seuraavaksi sitä voidaan tutkia julkisten or-
ganisaatioiden tasolla niiden välittömässä sosiaalisessa, poliittisessa ja hallinnolli-
sessa kontekstissa. Kolmas julkisen johtamisen taso on julkisten organisaatioiden 
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sisäinen toiminta mukaan lukien julkisen sektorin johtajien rooli. (Eliassen & 
Kooiman 1988, 5.)  

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan julkisen johtamisen tasoja 
kolmen johtamisparadigman avulla. Johtamisparadigmat ovat byrokraattinen, pro-
fessionaalinen sekä managerialistinen. Aluksi kuvataan byrokraattinen ja profes-
sionaalinen johtamisparadigma, sillä byrokratian näkökulmaa johtamiseen ei voi 
ohittaa, koska se on yksi tunnetuimpia tapoja johtamisen ja hallinnon kuvaami-
seen (Salminen 2004a, 37, 2004a, 53). Professionalismi taas liittyy erikoisosaami-
sensa kautta läheisesti byrokraattiseen hallintoon ja erityisesti terveydenhuollon 
johtamiseen ja organisointiin. Managerialistinen johtaminen välittää ajatuksen 
ideologiansa mukaisesti paremmasta ja ammattimaisesta johtamisesta ja kytkey-
tyy byrokratiaan ja professionalismiin niiden lisääntyneen vallan takia. (Flynn 
2002, Clarke ym. 2001.) Lisäksi byrokraattisen ja professionaalisen johtamispa-
radigman valintaa tähän tutkimukseen tuki niiden vallallaolo erikoissairaanhoidon 
johtamisessa (esim. Vuori 2005a, Parvinen ym. 2005, Wiili-Peltola 2005). 

Byrokraattinen johtamisparadigma 

Byrokraattisen johtamisparadigman juuret löytyvät saksalaisen Max Weberin 
(1864–1920) käsitteellistämästä ideaalityyppisestä byrokratiasta, jonka pitäisi 
johtaa suunniteltuun ja tehokkaaseen tulokseen (Rainey 1991, 270, Denhardt & 
Denhardt 2003, 156, Denhardt 2004, 25). Weber käsitteellisti poliitikkojen ja jul-
kisten johtajien suhdetta, tutki laajasti yhteiskuntaa, taloutta, valtiota, maail-
manuskontoja sekä hallintoa (Derlien 1988, 132, Peters & Pierre 2001, 3, Den-
hardt 2004, 25, Salminen 2004a, 37). 

Byrokratian ideaalimalli ominaispiirteineen on Weberin tulkinta sosiaalisten 
ilmiöiden historiallisesta kehityksestä byrokratiana, joka Weberin ajattelussa tulee 
ymmärretyksi rationaalisuuden kautta (Salminen 2004a, 39–40). Byrokratian ide-
aalimalli ei ole normatiivisessa mielessä ideaali, sillä se ei ehdota, että juuri tämä 
hallinnan malli on toivottava ja sitä pitäisi tavoitella. Se ei ole myöskään empiiri-
sen tutkimuksen yhteenveto olemassa olevasta hallinnosta toisin kuin monissa 
organisaatioteorioissa esitetyt hyvän hallinnon kriteeriluettelot. (Denhardt 2004, 
27.) Kuitenkin julkisten organisaatioiden johtamista voidaan tarkastella suhteessa 
byrokratian ideaalimalliin sen historiallisuuden ja historiallisen tulkittavuuden 
takia (Salminen 2004a, 40). 

Kaikki vallan järjestelmät perustuvat legitiimiin eli lainmukaiseen, yleisesti 
hyväksyttyyn hallintaan, joita on kolme päätyyppiä. Ensimmäinen, laillinen hal-



 

 68 

linta, perustuu säännöksiin, kuten lakeihin, erilaisiin sääntöihin ja menettelytapoi-
hin, jotka oikeuttavat virkavalta-asemassa olevalle käskyjen annon. Tässä hallin-
tatyypissä hallinto on byrokraattinen. Weber käyttää virkavalta-termiä synonyy-
mina organisaation suhteista, jotka perustuvat lailliseen hallintaan. Toinen, tradi-
tionaalinen hallinta, perustuu uskomukseen pysyvien perinteiden tärkeydestä ja 
henkilöihin, jotka hallinnoivat sellaisilla perinteillä. Tällainen hallintatyyppi on 
ennen kaikkea patriarkaalinen tai feodaalinen. Kolmas, karismaattinen hallinta, 
perustuu yksilön pyhyyteen, sankarillisuuteen sekä esimerkillisyyteen. Weberin 
tulkinta karismaattisesta johtamisesta on vaikuttanut myöhempään johtamisajatte-
luun. (Niskanen 1971, Weber 1987, Parker 2002, Takala 2001, Salminen 2004a, 
Denhardt 2004.) 

Byrokratian ideaalimallin keskeiset ominaispiirteet sisältävät organisaatiota, 
sen toimintaa ja viran toimivaltapiiriä ohjaavat tarkat säännöt sekä virkamiesten 
toiminnan perustumisen hierarkkiseen järjestelmään (Rainey 1991, 271, Takala 
2001, 70–71). Yleisesti määritellen organisaatioiden sanotaan olevan sosiaalisia 
yksiköitä tai yhteen tuotuja ihmisryhmittymiä, joiden tehtävänä on saavuttaa jokin 
erityinen päämäärä (Denhardt 2004, 14, Salminen 2004b, 16–18). Byrokraattiset 
organisaatiot, jotka ovat useimmiten laajoja ja monimutkaisia julkisia organisaa-
tioita, määritellään niiden rakenteen tai hierarkian kautta. Hierarkia on tulos työn-
jaosta ja toimivaltasuhteiden määrittämisestä siten, että jokaisella työntekijällä on 
vai yksi esimies. (Denhardt 2004, 14.)  

Weberin kuvaamat tyypilliset byrokratian rakenteelliset piirteet ovat seuraa-
vat: Kirjalliset säännöt sitovat organisaation virallisen toiminnan. Virkamiehen 
pätevyys rajoittuu määrätylle toimialueelle ja hänen byrokraattinen legitiimivalta 
perustuu tietoon ja koulutukseen. Virkamiehet on organisoitu selkeästi määritellyn 
virkamieshierarkian mukaan. He ovat henkilökohtaisesti vapaita ja auktoriteetin 
alaisia vain persoonattomien virkatehtävien osalta. Jokaisella viralla on selkeästi 
määritelty toimivalta laillisessa mielessä. Virka täytetään vapaan sopimussuhteen 
perustella. Virkamiesten nimitys perustuu ammatilliseen pätevyyteen, jota arvioi-
daan tutkinnon kautta. Tämä pätevyyden arvostus on byrokratian keskeinen asia. 
Virkamiehille maksetaan virka-aseman perusteella rahapalkka ja heillä on oikeus 
eläkkeeseen. Virkaa hoidetaan yksinomaisena, ts. se on hoitajansa päätyö. Virkaan 
liittyy urakehitys; yleneminen perustuu virkaikään, saavutuksiin tai molempiin ja 
riippuu esimiesten arvioinneista. Virkamiehet eivät omista virkaansa ja he ovat 
virkaa hoitaessaan tarkan kurin ja kontrollin alaisia. (Niskanen 1971, 21, Weber 
1987, Stenvall 2000, 235, 240, Takala 2001, 70–71, Denhardt 2004, 28, Salminen 
2004a, 40.)  
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Virkamiehen toimintaa ohjaavat yleiset motivaatiotekijät Dunleavy (1991, 
149) jakaa omaa etua tavoitteleviin tekijöihin ja altruistisiin päämääriin. Oma etu 
yhdistyy organisaation sisäiseen ja ulkoiseen valtaan, palkkaan, julkiseen mainee-
seen, mukavuuteen sekä turvallisuuteen. Altruistiset päämäärät laajempina moti-
vaatiotekijöinä sisältävät lojaliteetin organisaatiolle, päämäärään sitoutuneisuu-
den, ylpeyden työn tulosten edistymisestä sekä halun palvella julkista intressiä. 
(ks. myös Niskanen 1971, 22–23, Dunleavy 1991.) 

Byrokraattinen malli kehittyi hitaasti edistyvän yhteiskunnan aikana. Omi-
naista tälle ajalle oli hierarkia, jolloin vain hierarkian huipulla toimivilla oli tietoa 
tehdä päätöksiä. Aika oli fordistinen13, jolloin useimmilla olivat samanlaiset tar-
peet ja työtä tehtiin käsillä, ei henkisesti. (Osborne & Gaebler 1993, 15, Flynn 
2001, 34.) Byrokraattinen hallintomalli levisi kaikkialle yhteiskunnan alueille niin 
liikeyrityksiin kuin julkisiin organisaatioihin (Denhardt 2004, 29). Byrokraattinen 
johtaminen ilmeni Max Weberin teorian kautta tarkasteltuna pyrkimyksenä ratio-
naalisuuteen byrokraattisten organisaatioiden avulla. Kaikki yhteiskunnan toi-
minnot organisoitiin samalla byrokraattisen organisaation ideaalimallilla, joka 
sisälsi muodolliset säännöt, työnjaon, toiminnan ja kontrollin perustumisen hie-
rarkiaan sekä keskitetyn vallankäytön. ( Exworthy & Halford 2002, 10–11, Den-
hardt 2004, 25–30.) 

Julkisen hallinnon byrokratia löysi monissa maissa muotonsa aikana, jolloin 
niiden keskeinen rooli oli lain toimeenpano (Peters & Pierre 2003, 6). Byrokratia 
edusti luotettavuutta, tasa-arvoa ja se oli vapaa korruptiosta (ks. myös Clarke & 
Newman 2000, 5, Pollitt 2003, 33). Kaikki organisaatiot näyttivät organisoituvan 
samoilla periaatteilla, jotka korostivat toimivallan käyttöä hierarkkisen struktuu-
rin kautta (Denhardt 2004, 29). 

Sana byrokratia tarkoitti alun perin jotakin positiivista. Se sisälsi rationaali-
sen, järkeen perustuvan, suunnitelmallisen toiminnan ja tehokkaan organisoinnin 
metodin. Hierarkkisen toimivallan ja funktionaalisen erikoistumisen sekä siihen 
tarvittavien asiantuntijoiden avulla byrokraatit mahdollistivat suoriutumisen laa-
joista ja monimutkaisista tehtävistä. (Osborne & Gaebler 1993, 12, Clarke & 
Newman 2000, 6.) Toisaalta näiden byrokratian hyvien ominaisuuksien muuntu-

                                                        
13 Fordismi-käsite on peräisin Henry Fordin autotehtaitten sosiaalisista ja teknisistä piirteistä (Flynn 
2001, 34). Fordia pidetään kuuluisana esikuvana maatalouden muutoksesta teollisuuteen, massatuotan-
toon ja massakulutustalouteen. Fordismi ilmentää massatuotannon ja pitkälle kehittyneen talouden 
piirteitä 1940-luvulta alkaen. Frederick Taylor sepitti uuden sanan fordism kritisoidessaan Fordin 
massatuotantoa (Thompson 1998), koska massatuotanto tuotti paljon henkilöstöongelmia monotonisen 
liukuhihnatyön takia (Uusi-Rauva 2006).  
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minen vastakohdikseen on muuttanut käsityksen byrokratiasta negatiiviseksi (Ta-
kala 2001, 73, ks. Salminen 2004a, 42). Byrokraattisen hallinnon aiheellinen kri-
tiikki perustuu byrokratian perustumisesta epäluottamukseen, hierarkkisen järjes-
telmän alisteisesta vuorovaikutuksesta ja alaisten kontrollista. Nämä piirteet tuke-
vat jäykkiä ja hitaita menettelytapoja organisaation sisällä. Lisäksi organisaatio on 
suhteessa asiakkaisiin persoonaton ja vaikeasti lähestyttävä, ei kansalaiskeskei-
nen. Toisaalta byrokraattisen organisaation kyvyttömyys muuttua aiheutuu virka-
miesten oman päätösvallan puuttumisesta ja vähäisestä itseohjautuvuudesta. By-
rokraattisen organisaation tehottomuus ja epäonnistuminen ovat myös kritiikin 
aiheita. Virkamiehet jatkavat tänään saman tekemistä kuin eilen, ja byrokraattinen 
organisaatio on epäonnistunut asiantuntijoiden sitouttamisessa toimintaansa. 
(Dunleavy 1991, 150, ks. Bartzelay 1992, 6, Haveri 2000, 36, Peters & Pierre 
2003, 1.) Karkeasti ottaen virkamiehen ei tarvitse miettiä toimiessaan sääntöjen 
mukaan tehtävän tarkoitusta tai sitä, miten tehtävän voisi suorittaa tehokkaam-
malla tavalla (Salminen & Niskanen 1996, 70–71). Lisäksi byrokraattisen organi-
saation johtajien sanotaan olevan kiinnostuneita vain oman budjettinsa ja statuk-
sensa maksimoinnista (Pollitt 1990, 43). Niskanen (1971, 20) pitää tätä suorana 
analogiana yksityisen yritysten johtajien ja omistajien hyödyn maksimointiin. 
Budjetin maksimoinnin mahdollisuus selittyy sillä, että virkamiehet ovat etulyön-
tiasemassa politiikkoihin nähden, koska vain he tietävät tuotettujen palveluiden 
todelliset kustannukset. Etulyöntiasemana on myös useiden julkisten organisaati-
oiden monopoliasema palveluiden tuotannossa ilman kilpailun painetta. (Niska-
nen 1971.) 

Julkisen sektorin sairaalat ja niiden johtaminen ovat rakentuneet Suomessa 
pitkälti byrokraattisen organisaatiorakenteen ja funktionaalisen periaatteen mu-
kaan. Niiden mukaan sairaala muodostuu lääketieteellisten erikoisalojen mukai-
sista klinikoista, jotka jakaantuvat vuodeosastoihin ja poliklinikoihin. Muita funk-
tionaalisia toimintoja ovat erilaiset tukipalvelut. Jokainen erikoisosaamisen alue 
on organisoitu omaksi yksikökseen. Sairaalan ylimmän johdon tehtävänä on ollut 
sovittaa yhteen näiden kaikkien funktiot, mutta horisontaalinen toimintojen yh-
teensovittaminen on ollut raskasta ja epätaloudellista. (Parvinen ym. 2005, 185–
186, Vuori 2005a, ks. myös Möttönen 2001, 17–18.) 

Byrokraattisen paradigman piirteet näkyvät sairaaloissa organisaation sääte-
lyssä tarkoilla säännöillä, hierarkkisissa rakenteissa, virkahierarkian mukaisissa 
esimiesasemissa sekä viroissa vaadittavan käyttäytymisen säätelynä teknisin 
säännöin ja normein. (Pollitt & Harrison 1992, Niskanen 1997, 19–20, ks. Ojala 
2003, Vuori 2005a, 48.) Sairaaloiden byrokratisoitumisen syyt löytyvät jo sairaa-
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lalaitosten syntyajoilta uskonnollisista ja sotilaallisista lähtökohdista, jotka vai-
kuttivat sairaaloiden syntyyn (ks. Wiili-Peltola 2000). Nykyisen terveydenhuollon 
ja sairaaloiden hierarkkisuuden syitä Parvisen ym. (2005, 133) mukaan ovat en-
sinnäkin organisaation kasvava koko. Organisaation kasvu lisää hierarkkisuutta 
lisääntyvän johtajien ja hallintohenkilökunnan määrän ja lukuisten kokousten 
myötä. Toiseksi eri instituutioiden rajoitteet, kuten terveydenhuoltojärjestelmän 
vastuualuemäärittely, lainsäädännöstä tuleva raportointivelvollisuus sekä esimies-
ten pätevöitymisen ja arvostuksen kulttuuri, aiheuttavat hierarkkisuutta. Kolmas 
syy on suojatyöpaikkakäytäntö, jolla ei ole mitään tekemistä varsinaisen työvoi-
matarpeen kanssa. (Parvinen ym. 2005.)  

Byrokraattisen, professionaalisen ja managerialistisen johtamisparadigman 
orientaatioerojen yhteenveto on esitetty taulukossa 10. 

Professionaalinen johtamisparadigma 

Professionaalinen johtamisparadigma saa piirteensä professioille tyypillisistä ar-
voista, käyttäytymisnormeista, ammattietiikasta sekä ammatillisesta tieto- ja 
osaamisperustasta (ks. Ojala 2003, 54). Professiolla tarkoitetaan ammattikuntaa, 
jolla on spesialisoitunutta tietoa ja taitoja ja joka on omannut autonomisen ase-
man ja mandaatin kontrolloida omaa työtään ja sen edellytyksiä (Freidson 1994, 
Flynn 2002, 22). Tyypillisiä vanhimpia profession edustajia ovat julkisella sekto-
rilla lääkärit, opettajat ja lakimiehet (Clarke & Newman 2000, 7, Dent & White-
head 2002, 2, Causer & Exworthy 2002, 86, Kirkpatrick ym. 2005). 

Professionalismi ja byrokraattinen hallinto liittyvät toisiinsa, sillä byrokrati-
aan tarvittiin hallinnollisen kompetenssin lisäksi professionaalista erikoisosaamis-
ta. Toisaalta ne edustavat kuitenkin erilaisia näkemyksiä hallinnosta. Hyvinvoin-
tivaltion kehityksessä ne eroavat byrokraattisen hallinnon luvatessa persoonatonta 
oikeudenmukaisuutta ja professionalismin luvatessa puolueettomia palveluita. 
Luottamus byrokraattiseen hallintoon perustuu määräysten toimeenpanoon, kun 
taas luottamus profession edustajiin perustuu heidän ammattieetokseensa. (Clarke 
& Newman 2000, 6, ks. myös Wiili-Peltola 2000, 125.) Epäluottamusta professi-
on edustajiin ilmentävät lisääntyvä ammattimaisen johtamisen korostaminen, tar-
kastustoiminta sekä ulkopuoliset auditoinnit (Dent & Whitehead 2002, 2). 

Professionalismi on tuonut mukanaan oman jännitteensä julkisen sektorin 
toimintaan. Potentiaalin konfliktin aiheuttavat johtamisen ja professionalismin eri 
lähtökohdat. Johtaminen ei ole sairaanhoitoa tai opettamista, vaan se on näiden 
asioiden tekemisen koordinointia ja se sisältää tavoitteen saada muut noudatta-
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maan johtajan tahtoa (Parker 2002, 7, ks. Vuori 2005b, 46). Professionalismia 
ohjaa sen oma autonomia (Harrison & Pollitt 1995, 2). Terveydenhuollossa tähän 
autonomiseen alueeseen on muiden vaikea puuttua etenkin, jos on kysymys poti-
laan hengestä ja elämästä (Parvinen ym. 2005, 31). Professionalismi näkyy julki-
sessa terveydenhuollossa siten, että lääkärit kontrolloivat omaa työtään ja sen 
edellytyksiä, mieltävät ammattikunnalleen autonomisen aseman suhteessa organi-
saation johtamiseen ja käytäntöihin (Hermansson 1989, Kirkpatric ym. 2005, 
169–171) sekä monopolisoivat osan palveluista (Pollitt 1990, 43). Käytännössä 
lääkärijohtaja on usein sekä peruslääkärintyötä tekevä professionalisti että johtaja, 
jolla on hallinnollisia tehtäviä. Johtamistehtäviin päädytään monesti kliinisen 
osaamisen perustella eikä niinkään johtamistaitojen perusteella. (ks. Hermansson 
1989, Tuomiranta 2002, Parvinen ym. 2005, 5, Sihvonen 2006, 129, 7.) 

Profession edustajien yletessä julkisen sektorin byrokratian huipulle saattaa 
siitä seurata Pollittin (1990, 43) mukaan kaksinkertainen vahinko organisaatiolle. 
Budjetin maksimoiva professionalisti toimii todennäköisesti kalliisti ja riittämät-
tömästi (Pollitt 1990, 43). Organisaatio menettää osaavan toimijan varsinaiselta 
ydinosaamisen alueelta ja saa johtamista ammattina vähättelevän esimiehen ja 
johtajan (Parvinen ym. 2005, 57). Lisäksi profession edustaja esimiehenä saattaa 
laiminlyödä vertaisten työn tulosten valvonnan ja laadunvarmistuksen (Causer & 
Exworthy 2002, 89).  

Professionalismi terveydenhuollossa sopii Harrisonin & Pollittin (1995, 2–3) 
mukaan sekä potilaille, lääkäreille että valtiolle (ks. Kirkpatrick ym. 2005, 31). 
Terveydenhuollon asiakkaan, potilaan, ja lääkärin välinen asiakassuhde eroaa 
normaalista asiakassuhteesta terveysongelmiin liittyvän tiedon asymmetrian takia 
(Harrison & Pollitt 1995, Flynn 2002, 29, ks. myös Parvinen ym. 2005). Potilaalta 
puuttuu se tieto, mikä lääkärillä on profession edustajana. Hoitosuhteen edellytys 
on kuitenkin potilaan luottamus hoitavaan lääkäriin. Luottamusta edesauttaa pro-
fession itsesäätely, jonka mukaan potilasta suojellaan huijareilta ja epäpäteviltä 
ammatinharjoittajilta. Väitetään, että lääkärit käyttävät edellä kuvattua retoriikka 
potilaiden puolesta, mutta tavoittelevat tosiasiassa mieluummin omaa etuaan kuin 
potilaan etua. Profession autonomia ja itsesäätely mahdollistavat tilanteen, jossa 
hallinnollinen kontrolli ja ohjaus voidaan välttää. Näin erityistaitojen käyttö voi-
daan pitää itsellä monopolina profession sisällä ja auttaa siten pitämään ansiot 
korkeammalla ja uramahdollisuudet parempina kuin muuten olisi mahdollisuus. 
(Harrison & Pollitt 1995, 2–3.) 

 Professionalismi sopii valtiolle profession edustajien koulutuksessaan omak-
sutun sairauskäsityksen takia. Sairaus käsitetään mieluummin yksilöllisenä pato-
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logiana kuin sosiaalisesti, poliittisesti tai taloudellisesti aiheutettuna. Tällainen 
näkemys on uhaton valtiolle, koska sen mukaan sairauden syyt ovat joko biologi-
nen sattuma, josta ketään ei voi laittaa vastuuseen tai yksilöllinen elämäntyyli, 
josta voi syyttää uhria. Profession edustajille jätetään juuri sopivasti operatiivista 
autonomiaa, jotta valtio voi välttää poliittisesti kiusalliset päätökset siitä, kuinka 
jakaa rajalliset resurssit pätevästi terveyspalveluihin. Päätökset ovat poliittisesti 
näkymättömiä, koska ne todentuvat hajanaisina lääkäreiden ja potilaiden välisissä 
asioissa. (Harrison & Pollitt 1995, 2–3.) 

Managerialistinen johtamisparadigma 

Managerialistinen johtamisparadigma yhdistyy ajatukseen julkisen sektorin pa-
remmasta johtamisesta murtamalla byrokratian ja professionalismin lisääntynyt 
valta yksityissektorilta peräisin olevin johtamisopein (Pollitt 1990, Hood 1991, 
Osborne & Gaebler 1993, Clarke ym. 2001 Flynn 2002). Olettamus, että ”profes-
sionalistit tietävät parhaiten” on syrjäytetty ajatuksilla ”johtajat tekevät oikeita 
asioita” sekä ”oikeudella johtaa” (Clarke ym. 2001, 9). 

Managerialismin sisältämä hyvä johtaminen on saanut Pollittin (1990, 4, 177) 
mukaan piirteitä klassisista johtamisen teorioista ja malleista. Näitä ovat Frede-
rick Winslow Taylorin tieteellinen liikkeenjohtaminen sekä Luther Gulickin 
POSDCORB-malli (Pollitt 1990, ks. Boston ym. 1996, 25). 

Lähtökohdiltaan ja sisällöltään Taylorin 1900-luvun alussa kehittämällä tie-
teellisen liikkeenjohtamisen (ks. Taylor 1914), taylorismin, ja managerialismin 
välillä on yhtymäkohtia kontekstien erovaisuuksista huolimatta (Pollitt 1990, 14–
16). Taylorin (1914, 12) lähtökohtana oli kaikilla jokapäiväisen toiminnan alueilla 
vallitseva tehottomuus, joka johtui työn ja saavutetun tuloksen epäsuhdasta. Pa-
rannus tähän tehottomuuteen löytyy Taylorin mukaan järjestelmällisestä johtami-
sesta eikä yksittäisestä epätavallisesta tai erinomaisesta henkilöstä. Lisäksi Taylo-
rin mukaan johtaminen on todellinen tiede, joka perustuu selkeästi määriteltyihin 
lakeihin, sääntöihin ja periaatteisiin. Tieteen perustana ovat huolellinen yksittäis-
ten työntekijöiden työskentelyn aikamittaaminen suhteessa työjärjestelyihin ja 
työvälineisiin sekä tutkimuksen perusteella työntekijöiden tehokkuuden merkittä-
vä parantaminen. (ks. myös Rainey 1991, 269, Denhardt 2004, 51–52, Uusi-
Rauva 2006.) Vieläkin tehtävien erilaisten ajankäytön- ja liiketutkimusten tarkoi-
tuksena on löytää tehokkain työskentelytapa ja työjärjestelyt tulosten saavuttami-
seksi. Työntekijöiden fyysisten kykyjen tutkimus yhdistyy taloudelliseen näke-
mykseen, jonka mukaan ihmisen tärkeimpiä toiminnan vaikuttamia ovat pelko ja 
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hyödyn tavoittelu. (Takala 2001, 43, ks. myös Rainey 1991, 269.) Tieteellisen 
johtamisen perusperiaatteet ovat sovellettavissa kaikenlaisiin inhimillisiin toimin-
toihin lähtien yksinkertaisimmista yksilöllisistä toimista aina suurten yritysten 
toimintaan (Taylor 1914, 12). 

Taylorin luoma tieteellisen liikkeenjohtamisen teoria sisältää periaatteita lä-
hinnä teollisuuden organisaatioiden johtamiseen, joskin periaatteita voidaan so-
veltaa julkiseen hallintoon. Keskeiset periaatteet kiteytyvät kolmeksi kohdaksi 
seuraavasti: Ensimmäiseksi, miten löydetään oikea ihminen oikealle paikalle, jol-
loin työntekijä saa tehtäväkseen sellaisen työn, joka parhaiten soveltuu hänelle, ja 
jossa hän saavuttaa maksimaalisen tehokkuutensa. Toiseksi, miten saadaan johdon 
ja työntekijöiden yhteistyö sujumaan siten, että samalla kertaa saadaan suurin 
hyöty niin työnantajalle kuin työntekijöille ja näin yhdistettäisiin molempien edut. 
Kolmanneksi, miten löydetään tieteellisesti oikeat tavat työskennellä sekä yhte-
näistää ja systematisoida yksittäisen työn suoritustavat tehokkuuden ja tulosten 
saavuttamiseksi organisaatiossa. Johtaminen on ohjaamista ja käskyjen antamista 
sekä motivointia palkitsemalla työntekijöitä tehokkaampiin työsuorituksiin. 
(Taylor 1914, ks. Lähdesmäki 2003, 36–39, Denhardt 2004, 51–52, Salminen 
2004a, 26.) Eriytetty palkkaus merkitsee tieteellisen liikkeenjohtamisen mukaan 
työntekijälle suurempaa palkkausta hänen ylitettyään asetetun standardin (Takala 
2001, 45). 

Managerialismin sanotaan olevan jopa taylorismin uusi inkarnaatio (Trosa 
1997, 245), uustaylorismi (Pollitt 1990). Molemmat korostavat yksityisen ja jul-
kisen organisaation hyvää johtamista, tulosten mitattavuutta ja palkitsemista sekä 
kolmea E:tä, jotka liittyvät kiinteästi tulosorientaatioon (Taylor 1914, Pollitt 
1990, Pollitt ym. 1998, Pollitt & Bouckaert 2004). 

Johtamisen oikeus ja tila eli johtamisen vapaus, let the managers manage, se-
kä johtajat muodostavat managerialismin keskeiset piirteet (Pollitt 1990, Clarke 
& Newman 1993, Enteman 1993). Oikeuteen johtaa Pollittin (1990, 4) mukaan 
löytyy yhtymäkohtia Gulickin (1937, 13) klassisesta organisaatioteoreettisesta 
jaosta toimeenpanevan johtajan tehtävistä, joita kuvataan lyhenteellä 
POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Repor-
ting, Budjeting). Tehtävät ovat manageriaalisia ja hallinnollisia (Rainey 1991, 
273, Salminen 2004a, 27). Suunnittelussa (Planning) työstetään ne asiat, jotka on 
tehtävä ja keinot, joilla saavutetaan organisaation päämäärä. Organisointi (Or-
ganization) on toimivallan muodollisen rakenteen vahvistaminen, esim. työnjaon 
ja koordinoinnin. Henkilöstöhallinto (Staffing) on henkilöstön hankintaa, koulut-
tamista ja työolosuhteiden kehittämistä. Johtaminen ja ohjaaminen (Directing) 
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ovat päätöksentekoa ja päätösten ilmaisemista määräyksinä ja ohjeistuksena orga-
nisaation johtamistyöhön. Koordinointi (Co-ordinating) on työn eri osa-alueiden 
yhdistäminen toisiinsa. Raportointi (Reporting) sisältää johdon informoinnin me-
neillään olevista asioista ja itsensä ja alaistensa ajan tasalla olemisen tutkimusten 
ja valvonnan avulla. Budjetointi (Budjeting) sisältää taloussuunnittelun, laskennan 
ja kontrollin. (Gulick 1937, ks. Lähdesmäki 2003, 33, Salminen 2004a, 27–28.) 

Managerialismissa oikeus ja tila johtamiseen on kuvattu johtajan vapautena 
tehdä päätöksiä organisatorisista resursseista, jotta halutut tulokset saavutetaan. 
Johtamisen vapaus on sekä ideologinen vaatimus että organisatorisen vallan käy-
tännöllinen päätös. (Clarke & Newman 2000, 56.) Se tarkoittaa myös riittävän 
laajaa toimintavapautta johtamisessa, jonka sisällöt liittyvät organisatoriseen 
suunnitteluun, toimeenpanoon sekä ennen kaikkea tuottavuuden parantumisen 
arviointiin ja henkilöstön palkitsemiseen suoritusten perusteella (Pollitt 1990, 2–
3, Stenvall 2000, 236). Keskeistä ovat johtajien vastuu siitä, mitä he saavuttavat, 
eivät siitä, miten he sen tekevät. Tärkeintä ovat tulokset, eivät metodit. Saavut-
taakseen hyvät tulokset johtajien täytyy saada maksimaalinen tila johtaa päätök-
sentekoprosessissa. (Clarke & Newman 2000, 64, Pollitt 2003, 27, ks. Peters & 
Pierre 2001, 7.) Johtajien vapaus ja oikeus johtaa aiheuttavat johtajille vääjäämät-
tä vallan ristiriitoja, kun on kyse organisatorisista resursseista, päätöksenteosta 
sekä työprosesseista (Clarke & Newman 2000, 56). 

Managerialistiseen johtamiseen liitetään myös selvät toiminnan standardit, li-
sääntynyt kilpailu, sopimukset, yksiköiden hajauttaminen, yksityissektorin johta-
misen tekniikat (Christiansen & Lægreid 2003b, 20) sekä prosessiperusteiseen 
organisointitapaan siirtyminen. Prosessiorganisaation logiikka perustuu toistoker-
tojen määrään ja sisäisesti homogenisoituihin prosessiputkiin. Asiakastyytyväi-
syys, joustavuus ja läpimenoaika kuvaavat prosessiorganisaation toiminnan onnis-
tumista. (Parvinen ym. 2005, 187.) 

Managerialismissa johtajan ideaalityyppi on visionaarinen, ideoiden ja esi-
merkin kautta johtava ja henkilökuntaa organisaation päämäärän saavuttamiseen 
innostava. Inspiroivan johtamisen tavoitteena on kontrollin syrjäyttäminen sopi-
muksin, luomalla motivoivat olosuhteet, jotka saavat liikkeelle koko organisaati-
on henkilökunnan. Johtaminen on ihmiskeskeistä, kunnioittaen etulinjaa, liike-
toiminnan onnistumisen tai epäonnistumisen elinehtona. Johtaminen on myös 
asiakaskeskeistä ja kiinnittää huomion muuttuviin olosuhteisiin ja asiakasvaati-
muksiin. (Clarke & Newman 1993, 430–431, ks. myös Stenvall 2000, 245, Läh-
desmäki 2003, 71.) 
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Managerialistisessa yhteiskunnassa käytetään vaikutusvaltaa organisaatioiden 
kautta, koska sosiaaliset perusyksiköt ovat organisaatiot, eivät yksilöt eivätkä val-
tio. Organisaatioiden sisällä managerialismi on merkinnyt toisenlaisen vallan ja 
tiedon, esimerkiksi professionalismin, alistamisen yksityissektorilta peräisin ole-
valle ammattimaiselle johtamiselle. (Enteman 1993, 6, Clarke ym. 2001, 9–10.) 
Ammattimainen johtaminen on merkinnyt johtajuuden kasvamista omaksi erityis-
alakseen, johon pitää kouluttautua ja valmentautua. Johtamisen pätevyyden arvos-
tus onkin muodostunut managerialismin kaudella esimiestoiminnan eettiseksi 
normiksi. Johtajilta edellytetään osaamista muun muassa henkilöstöjohtamisessa, 
tiedon hallinnassa, erityisesti arvioinnissa, muutosten hallinnassa, talouden hal-
linnassa, verkostoitumisessa sekä kansainvälistymisessä. (Stenvall 2000, 228–
236, ks. myös Lähdesmäki 2003, 71.) Yritysmaailman esikuvan mukaan julkisen 
hallinnon johtajan roolia korostetaan toimitusjohtajamaisena johtajana (Salminen 
2004a, 82), joka on tuloskeskeinen, dynaaminen, tulevaisuuteen orientoitunut 
sekä motivoitunut ja sitoutunut työskentelemään organisaationsa menestyksen 
eteen (ks. Lähdesmäki 2003, 71). 

Managerialistinen johtaminen on merkinnyt eritasoisten hallintovirkamiesten 
muuttumista johtajiksi, (Pollitt 1990, ks. Clarke & Newman 2000, Agevall 2005) 
joiden pitäisi olla yrittäjiä, ottaa riskejä ja kyetä nähdä itsensä kuin omistaja (ks. 
Lähdesmäki 2003, 71). Johtamisen kieli on muuttunut ammattikieleksi siten, että 
organisaatioista ja niiden johtamisesta puhutaan yleisin, abstraktein termein eikä 
sektorille tyypillisin termein. Kouluja, sairaaloita ja muita julkisen sektorin orga-
nisaatioita pidetään tässä abstraktissa asemassa olevina mainitsematta toimintoja, 
joita organisaatio toteuttaa. (ks. Almqvist 2004, 23.) Uusi johtamisen ja liike-
elämän kieli sekä legitimoi organisaatiot että muuttaa roolit ja tavoitteet niiden 
sisällä. Uutta kieltä voidaan käyttää symboloimaan muutosta ja mobilisoimaan 
uutta yhtäläistämistä ja sitoutumista. (Clarke & Newman 2000, 92.) Uuden kielen 
mukaan esimerkiksi palvelu ja hoiva kuvataan tuotantotermein sekä kansalaisesta 
on tullut asiakas (Agevall 2005). Managerialismin seuraukset näkyvät myös val-
lan, tiedon ja laskuttamisen muutoksina organisaatioiden sisällä ja välillä sekä 
hyvinvointivaltion organisoinnissa (Clarke ym. 2001, 9). 

Taulukossa 10 on esitetty yhteenvetona byrokraattisen, professionaalisen ja 
managerialistisen johtamisparadigman orientaatioerot. 
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Taulukko 10. Byrokraattisen, professionaalisen ja managerialistisen johtamis-
paradigman orientaatioeroja (Ojala 2004, 53, Flynn 2002, 25, Salminen 2004a, 66, 
Salminen & Niskanen 1996, 69–71, Yeatman 1997, 183, ks. myös Sinclair 1997, 146 
mukailtuna). 

Tarkasteltava 

näkökulma 

Byrokraattinen  

johtamisparadigma 

Professionaalinen 

johtamisparadigma 

Managerialistinen 

johtamisparadigma 

Yhteiskuntavaihe Teollisuusyhteiskunta Hyvinvointivaltio Informaatioyhteiskunta 

Päämäärä Tehokkuus, 

rationaalisuus 

Tehokkuus, tekninen 

pätevyys 

Tehokkuus, hyödyn 

maksimointi 

Laillisuuden perusteet Lainsäädännöllinen, 

spesifi vastuualue 

Asiantuntijuus Hierarkkinen 

vaikutusvalta, tieteellinen 

liikkeenjohtaminen 

Kontrollin muoto Virkahierarkia Vertaisarviointi, 

yhtenäisyys 

Säännöt, mittauskriteerit 

Organisaatiorakenne Hierarkkiset rakenteet Asiantuntijahierarkia Prosessiorganisaatio 

Johtamisideaali Toimeenpano Suunnittelu, tekniset taidot Ammattimainen 

johtaminen, johtamistaidot 

Toiminnan ohjaus Kirjallinen toimivalta- 

säännöstö, koordinointi 

säännöstön ja hierarkian 

avulla 

Kollegiaalinen itsesäätely Tulostavoitteet ja resurssi- 

kehykset, koordinointi 

kilpailun ja hintojen avulla 

Asiakkaat Yksilöt Yksilöt Sisäiset ja ulkoiset 

asiakkaat 

Kansalaisen rooli Äänestäjä, 

hallintoalamainen 

Palvelun käyttäjä, 

äänestäjä 

Asiakas, veronmaksaja 

Arvioinnin kriteerit Virkavelvollisuus, 

oikeusvarmuus 

Demokraattisuus, tasa-

arvo 

Tuloksellisuus, tehokkuus 

Byrokraattisen johtamisparadigman mukaisen hallinnon synty ajoittuu teolliseen 
yhteiskuntavaiheeseen ja sen päämäärä on rationaalisuus. Sen organisaatioraken-
ne muodostuu virkahierarkiasta ja sen mukaisesta toimivallasta. Kirjallinen toi-
mivaltasäännöstö ohjaa kaikkea toimintaa ja koordinaatio tapahtuu säännöstön ja 
hierarkian avulla. Johtaminen on enemmänkin hallintoa ja toimeenpanoa. Kont-
rollin muotona on virkahierarkia, jonka mukaan esimiehet valvovat alaisiaan. 
Kansalaisen rooli on passiivinen hallintoalamainen. 

Professionaalisen johtamisparadigman mukainen hallinto ajoittuu hyvinvoin-
tivaltiovaiheeseen ja sen päämäärä on tekninen pätevyys. Organisaatiorakenne 
muodostuu asiantuntijahierarkiasta ja se sisältää profession itsesäätelyn oman 
työn ja sen edellytysten määrittelyssä ja kontrolloinnissa sekä ammattikunnan 
autonomisen aseman suhteessa organisaation johtamiseen ja organisaation käytän-
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töihin. Kontrollin muotona on vertaisarviointi ja johtamisideaali on suunnittelu. 
Kansalaisen rooli on palvelun käyttäjä, jota leimaa tiedon asymmetria suhteessa 
palvelun antajaan. 

Managerialistisen johtamisparadigman mukainen hallinto sijoittuu informaa-
tioyhteiskuntaan. Johtaminen pohjaa tieteelliseen liikkeenjohtamiseen ja sen 
päämäärä on hyödyn maksimointi. Organisaatiorakenne muodostuu prosessiorga-
nisaatiosta ja johtamisideaalina on ammattimainen johtajuus ja johtaja. Kontrollin 
muotona ovat mittauskriteerit, joilla mitataan tulosten saavuttamista. Toiminnan 
ohjaus perustuu tulostavoitteisiin ja resurssikehykseen, joita koordinoidaan kilpai-
lun ja hintojen avulla. Asiakkaat ovat organisaation sisäisiä tai ulkoisia ja kansa-
laisen rooli on veronmaksaja, joka haluaa vastinetta rahoilleen. 

Taulukossa 11 on esitetty yhteenvetona managerialismin käsitemäärittelyssä 
perustellut managerialismin ulottuvuudet: ideologia ydinpiirteineen, reformin 
ohjelmalliset elementit ja johtamisparadigman ydinpiirteet.  
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Taulukko 11. Managerialismin ulottuvuudet: ideologia ydinpiirteineen, reformin 
ohjelmalliset elementit ja johtamisparadigma ydinpiirteineen. 

Ulottuvuudet Kuvaus 

Ideologia Ydinpiirteet 

 Tuottavuuden kasvu 

Hyvä johtaminen – 

malli yksityissektorilta: 

Resurssien käyttö tulosten saavuttamiseksi 

Pääpaino tuloksissa 

Toimintavapaus johtamisessa 

Ammattijohtaja 

 

Reformi Ohjelmalliset elementit 

 Desentralisaatio – hajauttaminen: 

Poliittinen – hallinnollinen 

Kilpailuun – ei kilpailuun perustuva 

Organisaation sisäinen – erillinen 

Vertikaalinen – horisontaalinen 

Missä ja miten hajautetaan: 

panos – prosessi – ja tulosviitekehys 

Tulosorientatio: 

Tulosohjaus ja tulosjohtaminen 

3 E.tä (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus) 

Tasapainotettu mittaristo 

Laatujohtaminen 

Markkinaohjautuvuus: 

Yksityistäminen 

Ulkoistaminen 

Sopimuksellisuus 

Tilaaja-tuottajamalli 

Liikelaitostaminen 

 

Johtamisparadigma Ydinpiirteet 

 Ammattimainen johtajuus, johon kouluttaudutaan 

Toimintavapaus johtamisessa – päätöksenteko-oikeus 

organisatorisista resursseista tulosten saavuttamiseksi 

Johtajat vastaavat tuloksista 

Henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista 
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3.2 Managerialismi julkisen terveydenhuollon uudistajana 

Tässä alaluvussa kuvataan managerialismin kansainvälistä ja kansallista nousua ja 
sen syitä. Lisäksi tarkastellaan Ison-Britannian, Uuden-Seelannin, Ruotsin ja 
Suomen keskeisiä terveydenhuollon uudistuksia managerialismin viitekehykses-
sä.  

3.2.1 Managerialismin kansainvälinen ja kansallinen nousu 

Viime vuosikymmenten aikana julkisen hallinnon reformit, managerialismi ja 
NPM ovat pyyhkäisseet yli lukuisten valtioiden. Niiden voidaan sanoa olevan 
globaaleja kahdesta syystä. Ensinnäkin ne ovat levinneet kaikkiin maanosiin. Toi-
seksi niistä löytyvät hallitusten samansuuntaiset tavoitteet saavuttaa parempaa 
arvoa verorahoille sekä valtion ja kansalaisten suhteen parantamiseen. (Kettl 
2005.) 

Saint-Martin (2000) esittää managerialismin maailmanlaajuiseen nousuun ja 
vaikutukseen kolme tulkintaa. Yksikään näistä tulkinnoista ei kuitenkaan koko-
naan selitä managerialismin omaksumisen variaatioita eri maiden välillä. Ideolo-
ginen tulkinta liittyy uuden oikeiston (New Right) nousuun 1980-luvulla. Raken-
teelliseen tulkintaan liittyvät talouden globalisoituminen sekä nopea informaatio-
teknologian kehitys. Kolmantena viimeaikaisena vähemmän tutkittuna tulkintana 
hän esittää yksityissektorin johtamiskonsulttien roolia ratkaisevana tekijänä jul-
kishallinnon markkinaohjaukseen. (ks. myös Pollitt 2001, 942, Lähdesmäki 2003, 
72.) 

Reformien synty ajoittuu läntisissä teollistuneissa hyvinvointivaltioissa uuden 
oikeiston nousuun ja fordistisen hyvinvointiyhteiskunnan aikaan, jota kuvaa mas-
satuotanto ja -kulutus, standardisoidut palvelut, muuttumattomat olosuhteet, val-
tiovetoinen talouspolitiikka ja byrokraattinen johtaminen (Exworthy & Halford 
2002, 10, ks. Goodwin & Painter 1996). Julkisille byrokraattisille organisaatioille 
olivat Pollittin (1990, 43) mukaan tyypillisiä tehottomuus ja tuhlailevaisuus kil-
pailun puutteen takia. Ajalle oli ominaista myös julkinen keskustelu ja kritiikki 
siitä, kuinka julkinen sektori oli vienyt liian suuren osan kansallisista varoista ja 
se oli kasvanut liian suureksi ja kalliiksi. Kansalaiset olivat tyytymättömiä julki-
sen hallinnon tehottomuuteen ja sen toiminnan byrokraattisuuteen. Verorahoille 
vaadittiin vastinetta sekä parempaa palvelua vähemmällä rahalla. (Pollitt 1990, 
48–49, Temmes & Kivinimi 1997, 12–17, ks. Lane 2000, 3, Gustafsson & Svens-
son 1999, 46–47, Osborne & Mclaughlin 2005, 10.) 
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Uusliberalismin hyvinvointivaltioita vastaan kohdistettu kritiikki lähti ajatte-
lusta, että yksityinen sektori pystyy paremmin huolehtimaan niistä palveluista ja 
tehtävistä, joita julkinen sektori tuottaa. Palvelut tulisi enemmän rahoittaa, tuottaa 
ja ohjata kansalaisten omalla tahdolla. Tässä tehtävässä ei välttämättä tarvita jul-
kista sektoria, jonka palvelutoimintaa pidettiin vaihtoehdottomana, holhoavana, 
kalliina ja byrokraattisena. Yksilön vapaa valinta, vastuu ja vapaus olivat argu-
mentit hyvinvointivaltion kritisoimisessa. (Haveri 2000, 32.) 

Ensimmäiselle reformiaallolle 1980-luvulla oli tyypillistä julkisten palvelujen 
tuottavuuden parantaminen olemassa olevan suunnittelujärjestelmän avulla. Seu-
raavaa vaihetta kuvataan markkinaperustaiseksi reformin vaiheeksi, joka sisältää 
privatisoinnin sekä tiettyjen palvelujen sopimuspohjaisen ulkoistamisen. Viimeai-
kainen kehitys korostaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa. (Clarke & 
Newman 2000, 20.) 

Ympäröivän maailman muutokset, talouden globalisoituminen ja tietoyhteis-
kunnan kehittyminen ovat viime vuosikymmenien aikana vaikuttaneet yhä 
enemmän kansallisvaltion aseman muutoksiin (Temmes & Kiviniemi 1997, 13, 
Saint-Martin 2000, 193, Kirkpatric ym. 2005, 51). Kansainvälisen kaupan ja pää-
omamarkkinoiden kehitys on merkinnyt yhä avoimempaa, laajempaa ja kovem-
paa kilpailua globaalisti viennin menestyksestä, raaka-ainevaroista ja pääomista. 
Kansallisvaltioiden taloudellisen kilpailun eräänä menestys- tai epäonnistumiste-
kijänä pidetään julkishallintoa sen tärkeän ja arvokkaan kansalaisia palvelevan 
tehtävänsä takia. (ks. Temmes & Kiviniemi 1997, 14, Denhardt & Denhardt 2003, 
4.) 

Läntisten hyvinvointivaltioiden julkishallinnon laajentumisen taitekohta saa-
vutettiin useissa maissa 1980-luvun alussa, vaikka julkishallinto jatkoi vielä kas-
vuaan lähes kaikissa maissa. Hyvinvointivaltioiden kasvusta aiheutuneet ongel-
mat olivat maailmanlaajuisesti yhtäläisiä. Julkisten palvelujen järjestelmät ja hal-
linnot olivat kasvaneet niin suuriksi, että ne aiheuttivat merkittäviä byrokratiaon-
gelmia. Niiden toimiala ja toimintakapasiteetti olivat monipuolistuneet ja profes-
sionalisoituneet. (Temmes & Kiviniemi 1997, 16.) Julkisen hallinnon osuus kan-
santaloudesta oli kasvanut niin suureksi, että sen rahoitus oli vaarantunut. Julki-
nen ja yksityinen kansalaistoiminta ja taloudellinen toiminta olivat laajalti yhteen 
kietoutuneita ja koko yhteiskunta oli byrokratisoitunut. Suomessa hyvinvointival-
tion kriisin laukaisi 1990-luvun alun taloudelliseen lamaan liittynyt julkishallin-
non rahoituskriisi ja siitä johtunut valtion ylivelkaantumiskehitys. (Temmes & 
Kiviniemi 1997, 16. Saint-Martinin mukaan (2000, 194) talouden globalisaatio ja 
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rahoituskriisi 1980-luvulla eivät synnyttäneet managerialismin ideoita, mutta ne 
muuttivat poliittisen oikeutuksen jo olemassa olevien ideoiden käyttöön. 

Julkishallinnon reformit käynnistyivät Isossa-Britanniassa Margaret Thatche-
rin tullessa pääministeriksi vuonna 1979. Thatcher käynnisti muutokset sellaisella 
laajuudella, että usein käytetään termejä thatcherism ja New Right keskenään 
vaihtelevina kuin ne olisivat synonyymejä (Saint-Martin 2000, 9). Ensimmäisten 
julkisen hallinnon uudistajien joukossa ovat myös Uusi-Seelanti, Australia ja Ka-
nada. Yhdysvalloissa uudistukset käynnistyivät vuonna 1981 alkaneella Ronald 
Reaganin presidenttikaudella. (Pollitt 1990, 9, 30, 49, Temmes & Kiviniemi 1997, 
16.) Uudistukset etenivät 1990-luvulla Skandinaviaan ja Manner-Eurooppaan, 
kuten Ruotsiin, Tanskaan ja Alankomaihin (Lane 2000, 3, Saint-Martin 2000, 11). 
Suomessa julkisen hallinnon uudistaminen käynnistyi vuonna 1987 pääministeri 
Harri Holkerin hallituksen perustaessa ministerivaliokunnan hallinnon kehittämi-
seen (Temmes & Kiviniemi 1997, 18). Managerialismin käsitettä ei tosin ole käy-
tetty suomalaisessa julkishallinnon uudistamisessa, vaikka se julkilausumattoma-
na näyttää olevan toteutettujen reformien taustalla (Ojala 2003, 47). Nykyisin 
lukuisten OECD-maiden14 julkisen hallinnon uudistamisen vallitsevana paradig-
mana on New Public Management (Pollitt & Bouckaer 2004, 98–99, Saint-Martin 
2000, 2, Carrol & Steane 2002, 208). 

3.2.2 Kansainvälisiä malleja terveydenhuollon uudistuksista 
managerialismin viitekehyksessä 

Koska Suomen julkisen hallinnon uudistuksessa on kansainvälinen vaikutus ollut 
vahvaa (Lähdesmäki 2003), kuvaillaan tässä tutkimuksessa pääpiirteittäin Ison-
Britannian, Uuden-Seelannin ja Ruotsin terveydenhuollon modernisaatioon täh-
dänneitä uudistuksia. Lisäksi kuvataan Suomen terveydenhuoltoon vaikuttaneita 
uudistuksia. Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti edustavat varhaisia managerialismin ja 
NPM:n mukaisesti julkishallintoa uudistaneita maita. (Pollitt 1990, Hood & Jack-
son 1991, Naschold 1995, Lane 2000.) Ruotsi on pohjoismaista ensimmäinen 
julkisen hallinnon uudistaja (Naschold 1995, Wollmann 2003). Suomi ja Ruotsi 
                                                        
14 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, suom. Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestö) on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, johon kuuluu tällä 
hetkellä 30 jäsenmaata. Järjestö on perustettu vuonna 1961, jolloin jäseneksi tuli 20 eurooppalaista 
maata ja Yhdysvallat. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1969. OECD:n toimintatavoitteita ovat kestävän 
taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. OECD toimii asian-
tuntijaorganisaationa ja tuottaa analyyseja ja ennusteita eri sektoreilta, esim. julkishallinnosta, valot-
tamaan odotettavissa olevia tulevaisuuden kehityssuuntia. (http://www.finoecd.org/perustdt.htm)  
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eroavat toisistaan monin tavoin, mutta Pollittin & Bouckaertin (2004, 64) mukaan 
niitä yhdistää samanlainen varovainen suhtautuminen julkishallinnon uudistami-
seen. 

Kansainvälisten maaesimerkkien tarkoituksena on muodostaa laajempi käsi-
tys tutkittavana olevasta asiasta. Koska terveydenhuollon uudistusten kansainväli-
siä vertailuja vaikeuttavat kontekstuaaliset eroavaisuudet (Boston 2000, 39), ei 
kuvattavia maita vertailla keskenään. 

Ison-Britannian terveydenhuollon keskeisiä uudistuksia 

Ison-Britannian lähes 60-miljoonaisen kansan terveyspalvelut rahoitetaan pääasi-
assa verovaroin. Valtiollinen terveydenhuoltojärjestelmä on vuonna 1948 perus-
tettu National Health Service (NHS) ja sitä johtaa terveysministeriön keskushal-
linto. (Robinson & Dixon 1999, Kokko ym. 1999.) Valtion omistamissa julkisissa 
sairaaloissa työskentelevä terveydenhuollon henkilöstö on NHS:n palkkaama. 
NHS:n perustamisen peruja on erikoislääkäreiden oikeus harjoittaa myös valtion 
sairaaloissa yksityistoimintaa. Toinen vanha piirre on perusterveydenhuollossa 
toimivien lääkäreiden yksityisyrittäjyys, joka perustuu sopimukseen valtion kans-
sa. (Robinson & Dixon 1999, Harrison 2004, Oliver 2005.)  

Konservatiivisen hallituksen tultua valtaan Isossa-Britanniassa vuonna 1979 
ja julkisen sektorin reformien käynnistyessä oli hyvinvointivaltio suurin ei-
markkinavoimainen toiminto Ison-Britannian taloudessa. NHS oli läntisen Eu-
roopan suurin työnantaja. (Bartlett & Le Grand 1993.) Englanti oli jaettu maantie-
teellisesti 14 terveysalueeseen, jotka vastasivat terveyspalvelujen strategisesta 
johtamisesta. Jokaisella alueella oli väestö- ja kuolleisuustiedoilla painotettu bud-
jetti sairaalahoitoa ja perusterveydenhuoltoa varten. Sairaalatoiminta ja peruster-
veydenhuolto olivat jaettu edelleen 90 paikallisterveysviranomaisiin ja 205 piiri-
tiimiin. (Oliver 2005.)  

1980-luvulla NHS kohtasi terävää kritiikkiä taloudellisten vaikeuksien sekä 
byrokratian tehottomuuden takia. Lisäksi palvelut eivät vastanneet potilaiden tar-
peita. Terveydenhuollon kustannusten kasvaessa poliittiset päättäjät korostivat 
terveyspalveluiden tuottajien suoraa vastuuta tuottamiensa palveluiden laadusta ja 
kustannuksista sekä suurempaa vastaavuutta potilaiden tarpeille ja prioriteeteille. 
Sairaaloiden johtamisen reformilla pyrittiin lisäämään sairaaloiden toiminnan 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta korostamalla rationaalista päätöksentekoa ja johdon 
tulosvastuullisuutta. Kokopäiväiset johtajat ja yleisjohtaminen korvasivat konsen-
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sus-johtamisen niin yksikkö-, alue- kuin piiritasoilla. (Robinson & Dixon 1999, 
Harrison 2004, Oliver 2005.) 

Johtamisen reformi johti vuosia myöhemmin radikaaliin uuteen reformiin. 
Vuonna 1989 White Paper, Working for Patients käynnisti sisäisten markkinoiden 
luonnin julkiseen terveydenhuoltoon. Terveyspalvelujen tilaaminen ja palvelujen 
tuottaminen eroitettiin toisistaan. (Dent 2003, Harrison 2004, Oliver 2005.) Ter-
veyspalveluiden tuottajat muuttuivat NHS:n trusteiksi ja itsenäisiksi itse johde-
tuiksi organisaatioiksi, jotka kilpailivat keskenään. Sairaaloiden välisen kilpailun 
perusteltiin lisäävän tehokkuutta ja tarjoavan potilaille parempaa palvelua ja pie-
nemmin kustannuksin. Reformiohjelma muodostui neljästä ydinasiasta, jotka oli-
vat seuraavat: 1. sairaalapalvelujen tilaajan ja tuottajan erottaminen, 2. sairaaloi-
den, ambulanssipalveluiden sekä kunnan sosiaalihuollon palveluiden tuottamisen 
uudellenorganisointi puoli-itsenäisiin trusteihin, 3. yleislääkäreiden (GP) aseman 
vahvistaminen luomalla sopimukset, joiden mukaan he vastaavat budjetista ja 
toimivat potilaidensa terveyspalvelujen ostajina sekä 4. terveyspalvelusektoreiden 
integrointi. Tilaajina toimivat alueelliset terveysviranomaiset (Health Authoriteis), 
jotka vastasivat 200 000 kansalaisen erikoissairaanhoidon palveluiden tilaamises-
ta, sekä vapaaehtoisesti budjetin omistavat yleislääkärit, jotka tilasivat peruster-
veydenhuollon ja joitakin erikoissairaanhoidon palveluita. Samanaikaisesti halli-
tus tiukensi julkisten sairaaloiden ja terveyspalvelujen ostajien taloudellista kont-
rollia sekä vahvisti johdon kontrollia lääkäreihin ja hoitajiin. (Harrison 2004, Oli-
ver 2005.) 

Vuonna 1997 vallan vaihduttua Isossa-Britanniassa maan terveyspolitiikka 
sai uuden suunnan. Vuoden 1991 reformista säästettiin kuitenkin tiettyja avain-
piirteitä, kuten terveyspalvelujen tilaamisen vastuun erottaminen niiden tuottami-
sen vastuusta. Uudessa valkoisessa paperissa, The New NHS: modern, dependa-
ple, asetettiin kymmenen vuoden kehittämistavoitteet. Sisäisten markkinoiden 
perustuminen kilpailuun korvattiin uudenlaisella järjestelmällä. Siihen sisältyi 
terveysviranomaisten, trustien ja muiden toimijoiden yhteistyö ja kumppanuus 
parantamaan terveyspalveluita. Uusi hallitus korosti myös hoidon laatua ja tulok-
sia sekä terveyden epätasa-arvoisen jakautumisen vähentämistä. Lisäksi yleislää-
käreiden budjettiomistus poistettiin ja se asetettiin perusterveydenhuollon ryhmil-
le. Syynä oli kritiikki siitä, kuinka yleislääkäreiden budjettiomistus oli luonut epä-
tasa-arvoisia palveluita potilaille. (Robinson & Dixon 1999, Oliver 2005.) 
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Uuden-Seelannin terveydenhuollon keskeisiä uudistuksia 

Uuden-Seelannin 3,8-miljoonaisen väestön terveydenhuollon palvelut rahoitetaan 
pääasiassa verovaroin. Terveyspalveluja tuottavat julkinen ja yksityinen sektori 
sekä vapaaehtoisjärjestöt. Julkiset sairaalat tuottavat vaativamman tason lääketie-
teellisiä palveluita, kun taas pienet yksityiset sairaalat ovat erikoistuneet elektiivi-
seen kirurgiaan ja pitkäaikaishoitoon. Kolmannen sektorin terveyspalvelujen tuot-
tajat tarjoavat palveluita, joita tuetaan julkisesti, kuten työterveyspalveluita. 
(French ym. 2001.) 

Terveysministeriö vastaa julkisen terveydenhuollon rahoituksesta osana valti-
on budjettia, kansallisesta terveyspolitiikasta sekä terveydenhuoltojärjestelmän 
ohjauksesta ja arvioinnista. Terveysministeriölle ovat vastuussa toiminnastaan 21 
alueellista terveyslautakuntaa (District Health Boards = DHB), jotka kattavat 
maantieteellisesti koko maan. Ne eivät itse tuota terveyspalveluita, vaan myöntä-
vät varoja alueensa väestön terveyden ennaltaehkäisevään ja ylläpitävään työhön. 
Ne myös koordinoivat yli aluerajojen meneviä erityispalveluita ja potilashoitoja. 
Alueellisiin terveyslautakuntiin valitaan kolmen vuoden toimiajaksi jäsenet, joista 
seitsemän valitaan paikallisvaaleissa, terveysministeriö asettaa korkeintaan neljä 
jäsentä ja jokaisessa lautakunnassa tulee olla vähintään kaksi alkuperäisväestön 
maori-edustajaa. Terveyslautakunta vastaa terveystarpeiden arvioinnista, sopi-
musten neuvotteluista sekä niiden valvonnasta. Terveyspalveluita tuottavat 23 
julkista sairaalaa sekä yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. (French ym. 
2001.)  

Uuden-Seelannin terveydenhuollon reformi oli osa julkisen hallinnon refor-
mia (esim. Scott ym. 1990, Boston ym. 1996). Vuoden 1993 terveydenhuollon 
reformia luonnehditaan suurena pamauksena, joka muutti koko terveydenhuollon 
palvelujen kulttuurin. Uudistus sisälsi terveyspalvelujen omistajuuden, ostamisen 
ja tuottamisen erottamisen toisistaan sekä managerialismin. Neljä alueellista ter-
veyspiiriä toimivat terveyspalvelujen ostajina ja terveyspalvelujen tuottajina toimi 
23 suurta sairaalaa, Crown Health Enterpricea, liiketaloudellisin periaattein kil-
paillen potilaista. Todellista kilpailua syntyi kuitenkin vähän sairaaloiden alueel-
listen monopoliasemien takia. (Gauld 1999, French ym. 2001, Barnett & Barnett 
2003.) Terveysministeriön neuvonantajaksi perustettiin Julkinen terveyskomissio, 
joka kuitenkin lakkautettiin perusteluna turhan monimutkainen terveyspalvelujen 
rakenne (Gauld 1999).  

 Vuoden 1993 terveydenhuollon uudistuksilla ei savutettu asetettuja tavoittei-
ta. Ensinnäkin, uudistukseen liittyi epävarmuutta, koska uusia rooleja ei ymmär-
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retty terveydenhuollon sektorilla, tehtäviä ei hyväksytty sekä tahto ja sitoutumi-
nen toimeenpanoon olivat heikkoa. Toiseksi, budjetit kasvoivat, vaikka niiden piti 
pienentyä ja kolmanneksi julkisten sairaaloiden tehokkuus jäi epämääräiseksi. 
(Gauld 1999.) 

Vuoden 1996 reformi uudisti edellistä reformia mm. lakkauttamalla kalliksi 
muodostuneet neljä alueellista terveyspiiriä. Niiden tehtävät siirrettiin uudelle 
terveysrahoituksen viranomaiselle. Se solmi terveyspalvelujen sopimukset eri 
tuottajien kanssa ja vastasi terveyspalvelujen tarpeiden arvioinnista sekä tuottaji-
en palvelujen tulosten arvioinnista. 23 suuren sairaalan toimintaperiaatteita muu-
tettiin siten, että ne vapautettiin vaatimuksesta tehdä voittoa. (French ym. 2001.) 

Vuoden 2000 reformissa alueellinen hallinto perustettiin uudelleen luomalla 
21 alueellista terveyslautakuntaa korvaamaan terveysrahoituksen viranomaisen 
tehtävät. Muutos lopetti tiukan tilaaja-tuottajajaon, kun alueellisilla terveyslauta-
kunnilla oli nyt omat budjetit palveluihin, joita ne tuottivat. Uusi alueellinen ter-
veyslautakunta oli vastuussa sekä palvelujen ostamisesta että tuottamisesta alu-
eensa väestölle mukaan lukien perusterveydenhuolto. (French ym. 2001.) 

Terveydenhuollon reformien opit ovat olleet kivuliaita. Perusoppina pidetään 
sitä, että markkinaperusteisilla toimintatavoilla on rajoituksensa terveydenhuol-
lossa. Terveydenhuollon päätavoite on oikeudenmukaisuus sekä tehokas ja vai-
kuttava hoito eikä voittoa tuottavan hyödykkeen myynti. (Barnett & Barnett 
2003.)  

Ruotsin terveydenhuollon keskeisiä uudistuksia 

Hajauttaminen on avainsana, joka kuvaa ruotsalaista julkista hallintoa ja tervey-
denhuoltoa. Ruotsin yli 9-miljoonaisen väestön julkisen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu on 21 maakäräjällä. Maakäräjät ovat itse-
näisiä ja alueellisia hallintoelimiä, joihin valitaan poliittiset päättäjät kunnallis-
vaalien yhteydessä joka neljäs vuosi. Kunnat, joita on 289, vastaavat opetuksesta, 
sosiaalisesta hyvinvoinnista ja asumisesta. Maakäräjät ja kunnat nauttivat huo-
mattavaa itsenäisyyttä suhteessa valtioon. Molemmat kantavat veroja, joilla ne 
rahoittavat noin 70 % terveydenhuollon kustannuksista. Loppu rahoituksesta tulee 
valtiolta ja käyttäjämaksuista. Valtion rooli on vastata terveydenhuollon kansalli-
sesta kehittämispolitiikasta ja lainsäädännöstä. Kansalaisilla on oikeus valita pe-
rusterveydenhuollon lääkäri ja heillä on myös mahdollisuus hakea hoitoa oman 
terveyskeskuksensa ja sairaala-alueensa ulkopuolelta. Maakäräjien ylittävää hoi-
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toonhakeutumista ei kuitenkaan rohkaista. (Hjortsberg & Ghatnekar 2001, Harri-
son 2004, Pollitt & Bouckaert 2004, Anell 2005.) 

Tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ovat edellyttäneet muutoksia 
Ruotsin terveydenhuollon järjestelmässä 1990-luvulla. Terveydenhuollon uudis-
tukset eivät muodosta kuitenkaan yhtä yhtenäistä uudistusta, vaan pikemminkin 
monidimensionaalisen muutoksen terveydenhuollossa ja jatkumon tilaaja-
tuottajamalliin. Osittain tilaaja-tuottajamalliin liittyi muita reformeja, joista mai-
nittakoon potilaan oikeus valita hoitava lääkäri ja hoitopaikka. Hoitotakuu hoi-
toon pääsyajoista määriteltiin jo 1990-luvun alussa, mutta se otettiin uudelleen 
käyttöön vuoden 2006 lopussa. Hallitseva rakenteellinen reformi oli ÄDEL-
reformi, jonka mukaan kunnat ottivat vastuun maakäräjiltä vanhusten hoidosta. 
(Bergman 1998, ks. myös Hjortsberg & Ghatnekar 2001, Harrison 2004.) Koko-
naisvaltainen laatujohtaminen (TQM) omaksuttiin laajasti ja tulosjohtaminen oh-
jasi tuloskeskeisyyteen sekä tulosten mittaamiseen (Pollitt & Bouckaert 2004). 

Dalarna, Stockholm ja Bohus olivat ensimmäiset maakäräjät, jotka ottivat 
käyttöön tilaaja-tuottajamallin 1990-luvun alussa. Vuonna 1994 malli oli käytössä 
16 maakäräjillä 24:stä. Mallit erosivat toisistaan joidenkin maakäräjien korostaes-
sa enemmän markkinamekanismeja ja kilpailua toisten korostaessa erilalisia toi-
mintatapoja. Eroja oli myös tilaajaorganisaation yhden keskitetyn mallin tai alu-
eellisten mallien valinnan suhteen. Tilaajaorganisaation mallien valintaan vaikut-
tivat maakäräjien erilaiset tavat organisoida terveydenhuoltoaan. Poliitikot edusti-
vat potilaita tilaajaorganisaatiossa ja terveydenhuollon ammattilaiset olivat vas-
tuussa palvelujen tuottamisesta. Kaikilla maakäräjillä oli kuitenkin kaksi yhteistä 
periaatetta, jotka sisältyivät tilaajan ja tuottajan erottamiseen toisistaan. Toiminta 
määriteltiin sopimuksella ja potilaalla oli vapaus valita hoitopaikka, jolloin raha 
seurasi potilasta. (Bergman 1998, Hjortsberg & Ghatnekar 2001, ks. myös Dent 
2003, Almqvist 2004, Harrison 2004.) 

Tilaaja-tuottajamallit olivat arviointien mukaan onnistuneet tehokkuuden pa-
rantamisessa ja muuttaneet järjestelmän enemmän potilaskeskeiseksi ja lisänneet 
kustannustietoisuutta. Poliitikkojen, ammattilaisten ja johtajien roolit olivat myös 
selkiytyneet. Yhtäältä ongelmia oli edelleen kustannusten kontrolloinnissa sekä 
tilaajien osaamisessa. Toisaalta ajan kuluessa tilaaja-tuottajamalli kehittyi enem-
män yhteiseen näkemykseen terveydenhuollon kehittämisestä ja laajempien ko-
konaisuuksien hallintaan siten, että kilpailu on korvattu yhteistyöllä. (Bergman 
1998.)  
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Suomen terveydenhuollon keskeisiä uudistuksia 

Suomessa julkinen sektori tuottaa yli 5-miljoonaiselle väestölleen terveydenhuol-
lon palvelut, jotka ovat verorahoitteisia. Terveydenhuollon järjestämisvastuu on 
kunnilla, joita oli 416 vuonna 2007. Sen takia suomalaista terveydenhuoltoa ku-
vataan maailman hajautetuimmaksi järjestelmäksi. (Naschold 1995, Järvelin 
2002, Häkkinen 2005.) Kunnat vastaavat perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon järjestämisestä sekä rahoituksesta. Julkisen terveydenhuollon palvelu-
tuotannon rinnalla on myös yksityisiä palveluntuottajia. (Jämsén & Pekurinen 
2003.) Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi Suomi on jaettu 20 sairaanhoitopii-
riin, jotka omistavat sairaaloita. Jokaisen kunnan on oltava sairaanhoitopiirin jä-
sen, mutta vuodesta 1999 alkaen kunta on voinut valita sairaanhoitopiirin, johon 
se haluaa kuulua. Kunnalla on myös mahdollisuus ostaa kuntalaisilleen tervey-
denhuollon palveluita yksityissektorilta. Potilaalla ei ole mahdollisuutta valita 
vapaasti hoitopaikkaansa. (Martikainen & Uusikylä 1997, Järvelin 2002, Häkki-
nen 2005.) Julkisen terveydenhuollon palvelut tuotetaan pääosin alueellisissa ja 
paikallisissa monopoleissa, joilta puuttuvat Melinin ja Paunion (2001) mukaan 
kannustimet toimintansa tehostamiseen.  

Julkisen terveydenhuollon uudistaminen liittyy vuonna 1987 pääministeri 
Harri Holkerin käynnistämään julkisen sektorin reformiohjelmaan. Sen tavoittee-
na oli parantaa julkisen sektorin tehokkuutta ja laatua ja lisätä keskushallinnon 
hallinnollista joustavuutta. (Martikainen & Uusikylä 1997.) Merkittävin tervey-
denhuollon kehitykseen vaikuttanut uudistus oli vuosina 1993–1997 toteutettu 
valtionosuusuudistus. Sillä muutettiin erityisesti valtion ja kunnan suhdetta ter-
veydenhuollon rahoituksessa. Aiempi tehtäväkohtainen ja kustannusperusteinen 
terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmä muutettiin laskennalliseksi valtion-
osuudeksi aikaisemman järjestelmän kalleuden ja tuhlailevuuden takia. Uusi kun-
nille määräytyvä terveydenhuollon valtionosuus perustui kunnan asukkaiden mää-
rään, ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kunnat saivat entistä suuremman itse-
näisyyden ja vastuun terveydenhuollon rahoitukseen paikallisten tarpeiden ja 
prioriteettien perusteella. (Mattila ym. 1993, Martikainen & Uusikylä 1997, Les-
kinen 2001, Melin & Paunio 2001, Järvelin 2002.) Samalla purettiin terveyden-
huollon valtakunnallinen suunnittelu- ja normijärjestelmä. Uudistus merkitsi ter-
veydenhuollon säätelyn loppumista valtakunnallisessa suunnitelmassa. (Leskinen 
2001.) Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 
määrittelee kuitenkin terveydenhuollon keskeisimmät kehittämisen tavoitteet ja 
niihin liittyvät toimenpidesuositukset. Valtioneuvosto päättää sosiaali- ja tervey-



 

 89 

denhuollon voimavaroista vahvistetun tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaises-
ti. (Leskinen 2001, Järvelin 2002, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) 

Uusi valtionosuusjärjestelmä ei sisältänyt kunnille ns. korvamerkittyä rahaa, 
joten kunnat saivat enemmän vapautta järjestää julkiset palvelut (Martikainen & 
Uusitalo 1997). Uudistukset merkitsivät kunnille vapautta muotoilla palvelujär-
jestelmänsä muodot ja kehittäminen palvelujen järjestämisvastuun sisällä. Meli-
nin ja Paunion (2001) mukaan ”Vapaus on suurempi kuin kunnat itse ehkä tiedos-
tavatkaan”. Valtionosuusuudistuksen seurauksena monet sairaanhoitopiirit valmis-
tautuivat tulevaisuuteen ennakoiden keskinäistä kilpailua ja kilpailua yksityissek-
torin palveluntuottajien kanssa. Palveluja alettiin tuotteistaa ja hinnoittella sai-
raanhoitopiireissä, ja kuntalaskutusmalleja kehiteltiin. Kunnat eivät kuitenkaan 
alkaneet kilpailuttaa terveydenhuollon palveluja valtionosuusuudistuksen myötä 
kansallisen taloudellisen laman takia. (ks. myös Leskinen 2001, Jämsén & Peku-
rinen 2003.) 

Valtionosuusuudistuksen tavoitteena oli tehokkaampi toiminta, parempi pal-
velu ja kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen (Mattila ym. 1993, Leskinen 
2001). Valtionosuusuudistukselta odotettiin vaikutuksia terveydenhuollon palve-
lujen tuottamistapoihin mm. kuntayhtymien toimintojen muuttamisen kautta, os-
topalvelujen määrän kasvuna, erikoissairaanhoidon hinnoittelun ja kuntalaskutuk-
sen uudistuksena, tulosohjauksen lisääntymisenä sekä tilaaja-tuottajamallin li-
sääntymisenä (Leskinen 2001) Valtionosuusuudistus on Leskisen (2001) rapor-
toimien tutkimusten mukaan saavuttanut sille asetetut tavoitteet monin osin. Os-
topalvelujen arveltu kehitys oli kuitenkin päinvastainen siten, että kunnat olivat 
vähentäneet yksityisiltä hankittuja ostopalveluja. (Leskinen 2001.) Sopimusohja-
uksen soveltaminen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon ohjauksessa on sitä 
vastoin vallannut alaa monissa sairaanhoitopiireissä (Jämsén & Pekurinen 2003, 
Sihvonen 2006). 

Vuonna 2002 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta hankkeesta 
terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Kansallisen terveysprojektin ta-
voitteena on hoitoon pääsyn turvaaminen, erikoissairaanhoidon työnjaon ja yh-
teistyön lisääminen sairaanhoitopiirien sisällä ja välillä, perusterveydenhuollon 
organisointi seudullisesti osittain nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja en-
naltaehkäisevän työn korostaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) Kansal-
lisen terveyshankkeen piiriin kuuluvia kehittämishankkeita on tuettu erillisellä 
rahoituksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin valtio käytti 
vuosina 2003–2007 yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. (Valtiontalouden tarkastus-
virasto 2007.) Hankerahoitusjärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin mukaan ke-
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hittämishankejärjestelmällä ei ole päästy haluttuihin tuloksiin. Hankkeet ovat kyl-
lä olleet niihin osallistuneille organisaatioille hyödyllisiä ja hanketyö on ollut 
avaus järjestelmällisempään yhteistyöhön. Hankkeiden toiminnallisten ja kustan-
nusvaikutusten selvittäminen on jäänyt useimmiten kuitenkin pintapuoliseksi. 
Tuloksellisempia hankkeita ovat olleet hankintoihin, lääkehuoltoon ja tietohallin-
toon liittyvät hankkeet. Niissä on saatu aikaan rakenteellisiakin muutoksia. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2006a, Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007.)  

Tuorein valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin vaikuttava 
uudistus on kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS). Sen lähtökohtana sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 
palvelujen järjestämispohjan laajentaminen ja rakenteiden muuttaminen. Kunta- 
ja palvelurakenneuudistuksen lainsäädäntö tuli voimaan 23.2.2007. Puitelain mu-
kaan kuntien tulee järjestää keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko väestölle. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) Yhtenä mallina terveyspalvelujen järjestä-
miseen on kunta- ja palvelurakennehankkeen yhteydessä selvittetty tilaaja-
tuottajamallia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b).  

3.3 Kritiikkiä managerialismia kohtaan 

Yli kahdenkymmenen vuoden aikana on julkisen hallinnon johtamista uudistettu 
merkittävästi managerialismin ja NPM:n opein läntisissä teollistuneissa maissa. 
Kritiikkinä näille reformeille esitetään se, että managerialismin ja NPM:n leviä-
minen maailmanlaajuisesti on muoti-ilmiö, niissä kuuluu oikeiston ääni, ne eivät 
sisällä mitään uutta, yksityissektorin johtamisopit ovat soveltumattomia julkisen 
sektorin johtamiseen sekä johtaminen ottaa ylivallan suhteessa poliittiseen toi-
mintaan. (Pollitt 1990, Naschold 1995, Alford 1997, 159, Lane 2000,6, Pollitt 
2003, 26, Salminen 2004a, 78.) 

Ensimmäisen väitteen managerialismista ja NPM:sta pelkästään muoti-
ilmiönä Pollitt (2003, 26) kumoaa heti. Hänen mukaansa managerialismin ja 
NPM:n mukaisia uudistuksia on sovellettu kauan ja niitä pidetään edelleen julki-
sen sektorin modernisaatiossa keskeisinä poliittisen ohjelman kohtina. Lisäksi ne 
ovat johtaneet moniin todellisiin institutionaalisiin muutoksiin. (Pollitt 2003, 26.) 
Managerialismin ja NPM:n leviämiseen ja menestykseen ei ole olemassa Hoodin 
(1991, 6) mukaan yksittäistä hyväksyttävää selitystä tai tulkintaa. Julkisen hallin-
non johtamismuutokset eivät ole yhteiskunnasta irrallisia ja yleisiä ilmiöitä, vaan 
niitä tulee tulkita yhtenä elementtinä laajemmassa poliittisten ongelmien ja ratkai-
sujen muutosmalleissa. Julkinen johtaminen on aina osa laajempaa julkisen vallan 
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agendaa. (Pollitt & Bouckaert 2004, 2.) Monien hallitusten samanlaisten muutos-
strategioiden lähes samanaikaisiin toteutuksiin ovat vaikuttaneet Kettlin (2005, 3) 
mukaan neljä tekijää. Ensinnäkin, poliittinen tilanne, jossa ns. kylmän sodan jäl-
keen monet kansakunnat kävivät keskustelua hallituksensa roolista ja valtioiden 
tuli sopeutua lisääntyvästi maailmanlaajuiseen talouteen. Toiseksi, yhteiskuntien 
tuli sopeutua teollistuneesta yhteiskunnasta informaatioyhteiskuntaan. Kolman-
neksi, taloudelliset tekijät, kuten talous- ja rahoituskriisit, edesauttoivat uudistu-
misia. Neljänneksi, eri instituutioilla, kuten Euroopan unionilla, Yhdistyneillä 
Kansakunnilla, Maailman Pankilla, Kansainvälinen Rahaliitolla sekä Maailman 
Kauppajärjestöllä, on suuri rooli maailman toiminnan ohjaamisessa. (Kettl 
2005,3, ks. myös OECD 2005a, 18–20.) 

Toinen väite kytkeytyy managerialismin ja NPM:n yhteydestä uuteen oikeis-
tolaiseen poliittiseen suuntaukseen, jonka myötä NPM:n ja managerialismin sa-
teenvarjon alla tapahtuvat julkishallinnon muutokset saivat vauhtia lukuisissa län-
tisissä teollistuneissa hyvinvointivaltioissa (Saint-Martin 2000, 9–14, Pollitt 2003, 
36). Managerialismi on Pollittin (1990, 49) mukaan uuden oikeiston yksi keskei-
sistä aspekteista, joskin julkishallinnon muutokset ovat kiinnostaneet myös sosi-
aalidemokraattisia hallituksia (Clarke ym. 2001, 2, 10, Lane 2000, 7, Saint-Martin 
2000, 192, ks. Exworthy & Halford 2002, 10). Nykyisin managerialismin ja 
NPM:n sanotaankin olevan poliittisesti neutraaleja (Hood 1991, 8). Hood (1991, 
8) pitää NPM:a universaalina julkisen johtamisen kehittämiseen soveltuvana op-
pina. Universaalius merkitsee NPM:n soveltuvuutta poliittisilta järjestelmiltään 
erilaisiin maihin, yhtälailla koulutusorganisaatioihin kuin terveydenhuollon orga-
nisaatioihin, keskushallinnosta paikallishallintoon sekä kehitysmaihin että kehit-
tyneisiin maihin. 

Kolmannen väitteen mukaan managerialismi ja NPM sisältävät pelkästään 
vanhaa sopimuksellisuutta, koska hallitukset ovat aina käyttäneet sopimuksia työ-
kaluina järjestäessään yksinkertaisia palveluita, kuten ravitsemus- tai siivouspal-
veluita. Nyt NPM:n mukaista sopimuksellisuutta sovelletaan laajasti uusille julki-
sen sektorin alueille, kuten infrastruktuurin, koulutuksen ja terveydenhuollon alu-
eille. NPM on käytännöllinen teoria siitä, kuinka hallitus voi parantaa toiminto-
jaan kilpailun ja sopimuksellisuuden avulla. (Lane 2000, 7.) 

Neljäs väite yksityissektorin johtamisoppien soveltuvuudesta julkisen sekto-
rin johtamiseen on virittänyt puolesta tai vastaan olevia keskusteluja niiden joh-
tamisen samanlaisuudesta tai erilaisuudesta (Osborne & Gaebler 1993, Boston 
ym. 1996, Alford 1997, 154, Lynn 2003, 16–17, Salminen 2004a, 78, 128–130). 
Peruserot löytyvät julkisen ja yksityisen sektorin intressien väliltä. Julkisen sekto-
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rin palveluiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan tarjota palveluja kaikille 
tasa-arvoisena huolimatta maksukyvystä. Julkinen etu näyttäytyy demokraattisina 
arvoina ja avoimuutena, yhteisenä tahtona ja hyvänä tai jonkinlaisena epäitsek-
kyytenä sekä pyyteettömyytenä. Yksityinen intressi esiintyy talousliberalismissa 
sekä markkina- ja johtamisteorioissa. Se näyttäytyy materiaalisena kiinnostuksena 
ja pyrkimyksenä hankkia pelkästään hyötyjä. (Osborne & Gaebler 1993, 21, Pol-
litt 1993, Boston ym. 1996, Lynn 2003, 17, Salminen 2004a, 127, ks. Willberg 
2006.) Kun esimerkiksi yksityinen terveydenhuolto voi toimia markkinoiden ja 
omistajien lähettämien viestien mukaan, joutuu julkinen terveydenhuolto otta-
maan toiminnassaan huomioon muun muassa potilaiden, omaisten, professioiden, 
kuntien, valtion, työnantajien, ammattijärjestöjen ja potilasjärjestöjen ristipaineet. 
Lisäksi julkinen terveydenhuolto on politiikan areenalla suosittu aihe, mikä aihe-
uttaa omat ristipaineensa toimintaan. (Parvinen ym. 2005, 66.) 

Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin johtamisen samanlaisuus tai erilaisuus 
löytyy myös niiden tehtävistä ja kontekstista. Kun johtamista tarkastellaan tehtä-
vien kautta, pitää Alford (1997, 154) julkisen sektorin ja yksityissektorin johtami-
sen samanlaisina. Molempien tarkoituksena on pikemminkin saavuttaa tuloksia 
kuin vain pelkästään keskittyä panoksiin ja prosesseihin. Julkinen johtaminen 
eroaa yksityisestä johtamisesta sitä vastoin kontekstinsa perusteella. Monilla jul-
kisen sektorin palvelujen ja hallinnon alueilla on erilainen poliittinen, eettinen, 
legaalinen sekä sosiaalinen dimensio kuin yksityisellä sektorilla. Julkisella sekto-
rilla on monimutkaisemmat tavoitteet, turbulentimpi poliittinen ympäristö, mut-
kikkaammat vastuut ja sirpaleisempi toimivalta verovaroista ohjattuihin resurs-
seihin, joilla pitäisi saavuttaa organisaation päämäärät. (ks. myös Pollitt 1993, 
Alford 1997, 154–155, Boston ym. 1996.) 

Julkista hallintoa pidetään ainutlaatuisena ja erillisenä alueena (Pollitt & 
Bouckaert 2004, 14). Julkisilla terveydenhuollon organisaatioilla on Vuoren 
(2005, 19) mukaan tehtävä, joka poikkeaa muista julkisista organisaatioista. Nii-
den yleisenä tehtävänä on luoda ja suojella elämää ja terveyttä, hoitaa sairauksia 
ja tarvittaessa varmistaa ihmisen hyvä kuolema. (ks. myös Parvinen ym. 2005, 
39.) Siksi terveydenhuollon organisaatioiden johtaminen eroaa muiden organisaa-
tioiden johtamisesta. Eroista Vuori (2005a, 19) toteaa, etteivät ne tule vielä usein-
kaan esille, ”koska kaikille organisaatioille yhteiset johtamisen periaatteet eivät 
ole vielä käytössä terveydenhuollossa”. Toisaalta Parvisen ym. (2005) mukaan, 
huolimatta terveydenhuollon erityispiirteistä, löytyy terveydenhuollosta saman-
kaltaisuuksia verrattuna muiden organisaatioiden johtamiseen. Yleisiä toimialasta 
riippumattomia johtamisen alueita ovat strateginen suunnittelu, prosessien ohjaus, 
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rahoitus, sisäinen laskenta, markkinointi ja henkilöstöjohtaminen. (Parvinen ym. 
2005, 30.) 

Julkisen johtamisen ja yksityisen johtamisen suhde on Pollittin & Bouckaer-
tin (2004, 14) mukaan kiistanalainen ja näkemykset eroavat siitä, kuinka pitkälle 
liike-elämän johtamisoppeja voidaan soveltaa julkiseen johtamiseen. Yksi näke-
mys on kompromissi siten, että mikrotasolla julkisella sektorilla voidaan imitoida 
liike-elämän johtamisoppeja, mutta ei makrotasolla. Pollitt & Bouckaert (2004, 
14) väittävät, että liike-elämän johtamisopeista johdettujen lähestymistapojen so-
veltaminen ja sopivaisuus eivät vaihtele pelkästään mikro- ja makrotasojen mu-
kaan, vaan myös kyseessä olevien toimintojen teknisten ja poliittisten piirteiden 
mukaan. Nascholdin (1995) mukaan tavoitteeksi tulisi ottaa uudenlaisen tasapai-
non etsiminen julkisen johtamisen ja liike-elämän tehokkuuskriteerien välillä. Ei 
ole perusteltua, että julkinen sektori väheksyy ja hylkää monia liike-elämän joh-
tamiskokemuksia. (ks. myös Boston ym. 1996.) 

Viides väite managerialismin ylivallasta suhteessa poliittiseen toimintaan yh-
distyy julkisen hallinnon johtamisen korostamiseen (Pollitt 1990, Naschold 
1995). Tämä liiallinen johtamisen korostaminen on Pollittin (1990) mukaan edis-
tänyt johtajien urapyrkimyksiä asiakkaiden ja henkilöstön kustannuksella. Lisäksi 
kansalaisten vaikutusmahdollisuudet voivat vaarantua, koska managerialistiset 
johtajat eivät ole politiikkojen tavoin vastuussa kansalaisille. (ks. myös Temmes 
& Kiviniemi 1997, Möttönen 2001.)  

Kaikesta kritiikistä huolimatta managerialismin ja NPM:n mukaiset reformit 
ovat löytäneet politiikkojen vaatimuksesta tiensä terveydenhuoltoon lukuisissa 
maissa (ks. Harrison 2004). Siksi on myös perusteltua ja merkityksellistä tutkia 
managerialismin soveltamista ja sopivuutta suomalaisen julkisen erikoissairaan-
hoidon johtamisen ja toiminnan organisoinnin uudistamisessa.  

3.4 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista  

Managerialismi on käsitteenä moniulotteinen ja se kietoutuu läheisesti New Pub-
lic Managementiin. Sitä pidetään osana NPM:a, synonyymina tai samana ilmiönä, 
kuten tässä tutkimuksessa ymmärrettiin. Molemmille käsitteille on ominaista nii-
den kameleonttimaisuus. Ne ilmenevät erilaisina eri poliittisissa, kulttuurisissa ja 
organisatorisissa konteksteissa ja eri aikoina. 

Tässä tutkimuksessa managerialismi määriteltiin ideologiana, reformina ja 
johtamisparadigman muutoksena sen eniten siteerattujen alkuperäislähteiden poh-
jalta. Määrittely kuvasi managerialismia ideaalisena. Ideologiana managerialismi 
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korostaa arvoina ja uskomuksina hyvää johtamista, johtajan oikeutta johtaa sekä 
ammattimaista johtamista. Ideologiaan sisältyvien vaatimusten ”tilaa johtamisel-
le” ja ”oikeus johtaa” sekä ammattimaisen johtamisen tarkoituksena on varmistaa 
johtajille johtamisedellytykset. Taustalla löytyvät uskomukset tuottavuuden kas-
vun saavuttamisesta yksityissektorin johtamisopein ja -käytännöin. 

Reformina managerialismi ymmärrettiin maailmanlaajuisena läntisten teollis-
tuneiden hyvinvointivaltioiden julkisen sektorin ja sen organisaatioiden uudista-
misen välineenä. Reformin ohjelmalliset elementit, ammattimainen johtaminen, 
hajauttaminen, tulosorientaatio sekä markkinaohjautuvuus, näkyvät julkisen hal-
linnon ja organisaation rakenneuudistuksina. Hajauttamisen tarkoituksena on siir-
tää muodollinen toimi- ja päätösvalta organisaation korkeimmilta tasoilta alem-
mille tasoille. Samalla se merkitsee myös byrokraattisen organisaation purkamista 
ja muokkaamista uudenlaiseksi organisaatioksi. Tulosorientaatio liittyy manage-
rialismin taustalla olevaan uskomukseen, jonka mukaan tuottavuus parantuu yksi-
tyissektorilta peräisin olevin tulosjohtamisopein. Tulosorientaatioon sisältyvät ns. 
kolme E:tä, taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. Tulosjohtamisessa kiinnite-
tään huomio kahteen asiaan: resurssien käyttöön tulosten aikaansaamiseksi ja 
henkilöstön palkitsemiseen saavutetuista tuloksista. Laatujohtaminen on myös osa 
tulosorientaatiosta. Laatujohtamisessa korostetaan asiakkaan tyytyväisyyttä osana 
toiminnan tuloksellisuutta. Markkinaohjautuvuus merkitsee julkisen organisaation 
toiminnassa markkinaperusteisten toimintamuotojen käyttöä. Niitä ovat seuraavat: 
yksityistäminen, sopimuksellisuus ja organisointimalleina tilaaja-tuottajamalli 
sekä liikelaitostaminen. 

Johtamisparadigman muutoksena managerialismi yhdistyy ajatukseen ideolo-
giansa mukaisesti julkisen hallinnon paremmasta ja ammattimaisesta johtamises-
ta. Managerialismi kytkeytyy byrokratiaan ja professionalismiin niiden lisäänty-
neen vallan takia tarkoituksenaan murtaa ne. Managerialistinen johtaminen poh-
jaa tieteelliseen liikkeenjohtamiseen ammattimaisena johtamisena päämääränään 
tulosten saavuttaminen. 

Managerialismi on globaali ilmiö. Ensinnäkin se on levinnyt viimeisten vuo-
sikymmenten aikana kaikkiin maanosiin ja kaikille julkisen sektorin toimialoille. 
Toiseksi eri maiden hallitusten tavoitteet ovat olleet samansuuntaiset: parempi 
arvo verorahoille ja valtion ja kansalaisten suhteen parantaminen. Managerialis-
min kansainväliseen nousuun ei ole yhtä kattavaa selitystä, mutta tulkintoina esi-
tetään sen liittyvän uuden oikeiston nousuun sekä tyytymättömyyteen byrokraatti-
siin, paisuviin ja tuhlaileviin julkisen hallinnon organisaatioihin. Managerialimin 
soveltamisen edelläkävijämaita ovat olleet Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Australia, 
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Kanada ja Yhdysvallat. Suomessa managerilismia ei ole julkilausuttu julkisen 
hallinnon reformeissa, vaikka se näyttää olevan vuonna 1987 käynnistettyjen uu-
distusten taustalla. 

Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti uudistivat radikaalisti koko terveydenhuoltonsa 
ottamalla käyttöön tilaaja-tuottajamallin. Tämä terveydenhuollon palvelujen os-
tamisen, tuottamisen ja rahoituksen erottaminen toisistaan käynnistivät sisäisten 
markkinoiden luomisen julkiseen terveydenhuoltoon ja palveluiden tuottajien 
keskinäisen kilpailun. Isossa-Britanniassa sisäisten markkinoiden kilpailu on 
poistettu ja järjestelmä on korvattu terveysviranomaisten yhteistyöllä, kumppa-
nuudella sekä terveyspalveluiden sisällöllisellä kehittämisellä. Uusi-Seelanti lo-
petti myös tiukan erillisen tilaaja-tuottajaorganisaatiot. Molemmat maat säilyttivät 
kuitenkin tilaaja-tuottajamallin periaatteen. Myös osa Ruotsin maakäräjistä on 
kehittänyt terveydenhuoltoaan ottamalla käyttöön tilaaja-tuottajamallin, mutta 
aikaa myöten kehitys on korostanut enemmän laajempien kokonaisuuksien hallin-
taa korvaten kilpailun yhteistyöllä. Suomen keskeinen terveydenhuollon uudistus 
toteutui vuosien 1993–1997 aikana, jollon valtionosuusjärjestelmä uudistettiin. 
Kunnille uudistus merkitsi suurempaa itsenäisyyttä ja vastuuta järjestää tervey-
denhuolto. Viime vuosina terveydenhuollon uudistamisessa ja etenkin erikoissai-
raanhoidon palvelutuotannon ohjauksessa sopimusohjaus on vallannut alaa. Suo-
malaista terveydenhuoltoa on lisäksi pyritty uudistamaan valtakunnan tasolla kan-
sallisen terveysprojektin avulla. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset 
terveydenhuoltoon ovat vielä valmisteluvaiheessa. 

Managerialismin ideologiaa ja reformeja kohtaan on esitetty kritiikkiä niiden 
julkiseen hallintoon soveltamisesta lähtien. Kuitenkin kaikesta kritiikistä huoli-
matta nämä yksityissektorilta peräisin olevat johtamisopit ja -käytännöt ovat löy-
täneet tiensä politiikkojen vaatimuksesta julkiseen hallintoon ja terveydenhuol-
toon.  
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4 Kvalitatiivinen arviointi managerialismin 
soveltamisesta sairaanhoitopiirien 
johtamisessa ja toiminannan organisoinnissa 
vuosina 1991–2005 

Luvussa neljä kuvataan aluksi managerialismin käsitteen määrittelyn perustella 
muodostettu luokittelurunko sisällön analyysia varten. Sen jälkeen kuvataan tut-
kimuksessa käytettävä kirjallinen dokumenttiaineisto ja sen keruu sekä sisällön 
analyysi metodina ja analyysiprosessina. Luvussa esitetään kvalitatiivinen tu-
lososuus managerialismin soveltamisesta neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin 
johtamisen ja toiminnan organisoinnin uudistamisessa. Tulokset esitetään kolmes-
sa viiden vuoden jaksossa. Luku päättyy yhteenvetoon tutkimuksen kvalitatiivisen 
osan keskeisistä tutkimustuloksista. 

4.1  Luokittelurungon muodostaminen  

Managerialismin käsitteen määrittelyn pohjalta muodostettiin luokittelurunko 
tutkimuksen kvalitatiivisen osuuden sisällön analyysia varten (ks. Kyngäs & Van-
hanen 1999). Luokittelurunko perustui taulukossa 11 esitettyihin managerialimin 
johtamisparadigman ja reformin ydinpiirteisiin. Managerialismin ideologian mu-
kaiset ydinpiirteet jätettiin sellaisenaan pois, koska ne sisältyivät sekä reformin 
ohjelmallisiin elementteihin että johtamisparadigman ydinpiirteisiin. Arviointi-
vaiheena managerialismin käsitteen määrittely edusti kuvailua. 

Johtamisparadigma-ulottuvuudesta valittiin luokittelurunkoon managerialisti-
nen johtaminen. Se merkitsi sitä, että luokittelurunkoon otettiin mukaan johtamis-
koulutus, tulosvastuu ja henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista. Joh-
tamiskoulutuksen analysoinnin taustalla oli ammattimainen johtaminen, johon 
kouluttaudutaan. Tulosvastuulla tarkoitettiin johtamiseen liittyvää vastuuta tulok-
sista suhteessa resursseihin. Henkilöstön palkitsemista saavutetuista tuloksista 
tarkasteltiin suhteessa johtamiseen ja tuloksellisuuteen.  

Luokittelurunkoon valittiin reformi-ulottuvuudesta tulosorientaatio, hajaut-
taminen, markkinaohjautuvuus sekä niiden konkretisoituminen rakenteiden ja 
toiminnan organisoinnin muutoksina. Tulosorientaatiosta valittiin johtaminen, 
taloudellisuus, tehokkuus, tuloksellisuus ja tulosmittaaminen luokittelurunkoon. 
Johtamisella tarkoitettiin tulosorientaation näkökulmasta tulos- ja laatujohtamista. 
Taloudellisuudella tarkoitettiin value for money -vaatimusta. Tehokkuudella tar-
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koitettiin panosten ja tuotosten välistä suhdetta ja myös tuottavuuden kasvua. Tu-
loksellisuudella tarkoitettiin asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. 
Tulosmittaaminen sisälsi sekä mittarit että mittauskohteet. 

Reformi-ulottuvuudesta liitettiin hajauttaminen toimi- ja päätösvallan hajaut-
tamisena luokittelurunkoon. Toimi- ja päätösvallan hajauttamisella tarkoitettiin 
johdon toimivaltaa resursseihin ja henkilöstöön. Toimi- ja päätösvallan hajautta-
mista arvioitiin suhteessa johtamisen ja organisoinnin uudistuksiin. Markkinaoh-
jautuvuudella tarkoitettiin sopimuksellisuutta, tilaaja-tuottajamallia, liikelaitosta-
mista sekä ulkoistamista. Luokittelurunkoon otettiin mukaan sairaanhoitopiirien 
rakenteiden ja toiminnan organisoinnin muutosten arviointi, koska reformi-
ulottuvuudet konkretisoituvat rakenteissa ja toiminnan organisoinnissa. 

Taulukossa 12 on esitetty sisällön analyysin luokittelurunko, joka on muodos-
tettu managerialismin reformi- ja johtamisparadigma-ulottuvuuksista ja niiden 
ydinpiirteistä. 

Taulukko 12. Managerialismin ulottuvuuksien pohjalta muodostettu luokittelurunko 
sisällön analyysiin. 

Managerialismin ulottuvuus Ydinpiirre Luokittelurunko 

Johtamisparadigma Managerialistinen johtaminen Johtamiskoulutus 

Tulosvastuu 

Henkilöstön palkitseminen 

saavutetuista tuloksista 

Reformi Tulosorientaatio Johtaminen 

Taloudellisuus 

Tehokkuus 

Tuloksellisuus 

Tulosmittaaminen 

 Hajauttaminen Toimi- ja päätösvallan 

hajauttaminen 

 Markkinaohjautuvuus Sopimuksellisuus 

Liikelaitostaminen 

Ulkoistaminen 

 Rakenteet ja toiminnan 

organisointi 

Muutokset rakenteissa ja 

toiminnan organisoinnissa 

4.2 Kirjallinen dokumenttiaineisto ja sen keruu 

Kvalitatiivisen tutkimusosan keskeisenä tutkimusaineistona käytettiin neljän yli-
opistollisen sairaanhoitopiirin kirjallisia dokumentteja viidentoista vuoden ajalta. 
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Dokumentit valittiin tiedonlähteiksi, esimerkiksi johdon teemahaastattelujen si-
jaan, koska ne sisältävät kuvaukset sairaanhoitopiirien toiminnasta kirjallisessa 
muodossa. Tekstien käyttämistä datana tuki yhtäältä tekstien muodostama todelli-
suus, mikä voidaan konstruoida uudelleen analysoimalla tekstiä (ks. Ferlie & 
Mark 2005). Toisaalta kirjallisten dokumenttien valintaa tuki vanha, lähteeltään 
tuntematon, sananlasku: ”Haaleimmallakin musteella kirjoitettu teksti on luotet-
tavampaa kuin muistin varainen tieto.” 

Dokumenttiaineisto on neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin toimintaker-
tomuksia, johto/hallintosääntöjä sekä strategisia suunnitelmia sairaanhoitopiirien 
perustamisvuodesta 1991 viimeiseen toimintakertomusten saatavilla olevaan vuo-
teen 2005 (ks. dokumenttilähdeluettelo). Toimintakertomukset perustuvat tapah-
tuneeseen toimintaan ja ovat sanallisia ja tilastollisia dokumentteja sairaanhoito-
piirien vuositason toiminnasta ja taloudesta. Johto- ja hallintosäännöissä on mää-
ritelty tutkimuksen kohteena olevien sairaanhoitopiirien toiminnan organisointi, 
johtamisperiaatteet ja viranhaltijoiden toimivalta. Strategiasuunnitelmat kuvaavat-
sairaanhoitopiirien toiminnan kehittämisen suuntaviivoja pitkällä aikavälillä.  

Kirjallinen dokumenttiaineisto pyydettiin sairaanhoitopiirien johtajilta saatu-
jen tutkimuslupien jälkeen kaikista sairaanhoitopiireistä. Suurin osa toimintaker-
tomuksista on alkuperäisiä ja loput ovat kopioita alkuperäisistä. 

4.3 Sisällön analyysi 

Kirjallinen dokumenttiaineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla (esim. 
Holsti 1969, Pietilä 1973, Weber 1990, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & 
Vanhanen-Nuutinen 2001, Krippendorff 2004). Sisällön analyysi on tutkimustek-
niikka, jolla tehdään toistettavia ja valideja päätelmiä dokumenteista (Krippen-
dorff 2004, 18). Holstin (1969) mukaan se on joukko menettelytapoja, joiden 
avulla dokumenttien sisällöstä tehdään havaintoja objektiivisesti ja systemaatti-
sesti. Analysoitavat dokumentit voivat olla verbaalisia, kuvallisia tai symbolisia 
aineistoja, kuten puheita, filmejä tai erilaisia tekstejä (Patton 2002, 453, Krippen-
dorff 2004, 19). Sisällön analyysin avulla pyritään rakentamaan malleja, jotka 
kuvaavat tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden perusteella tutkittava 
ilmiö voidaan käsitteellistää (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3). Se on kuitenkin 
enemmän kuin pelkkä yksinkertainen aineiston kuvailu, sillä sisällön analyysissa 
on kyse aineistossa ilmenevistä merkityksistä, tarkoituksista, seurauksista ja yhte-
yksistä (Cavanagh 1997, 5). Sisällön analyysi soveltuu tutkimuksiin, joissa ku-
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vaillaan jonkun dokumenttijoukon sisältöä tai tutkimuksiin, joissa dokumenttien 
sisällön perustella tehdään niiden tuottajia koskevia päätelmiä (Pietilä 1973, 4). 

Laadullinen sisällönanalyysi-prosessi etenee joko induktiivisesti, lähtien ai-
neistosta itsestään tai deduktiivisesti, aikaisempaan tietoon perustuvan ana-
lyysirungon mukaisesti luokitellen (Patton 2002, 453–456, Catanzaro 1988, 
Mayring 2000, Hsieh & Shannon 2005, 1279). Tutkimuksen tarkoitus ja tutki-
muskysymykset ohjaavat tutkijaa valitsemaan sisällön analyysin etenemistavan 
sekä analyysiyksikön (Weber 1990, Mayring 2000, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 
2001, 25). Analyysiyksikkönä käytetään tavallisimmin aineiston yksikköä: sanaa, 
lausetta, lauseen osaa, ajatuskokonaisuutta tai sanayhdistelmää (Latvala & Van-
hanen-Nuutinen 2001, 25). 

Induktiivisen aineistolähtöisen sisällön analyysin tarkoituksena on kuvata sel-
laista tutkimusilmiötä, josta on rajoitetusti olemassa teoria- tai tutkimuskirjalli-
suutta (Hsieh & Shannon 2005, 1279). Analyysin tuloksena syntyvät mallit, tee-
mat ja kategoriat muodostetaan pelkistämällä, ryhmittelemällä ja abstrahoimalla 
aineistoa (Cavanagh 1997, Patton 2002, 453, Kyngäs & Vanhanen 1999). 

Deduktiivisen teorialähtöisen sisällön analyysin tarkoituksena on testata tai 
laajentaa jo olemassa olevaa tietoa uuteen kontekstiin (Mayring 2000, Hsieh & 
Shannon 2005, 1281). Tällöin sisällön analyysissa luokittelu perustuu teoriaan, 
teoreettiseen viitekehykseen tai käsitejärjestelmään. Olemassa olevasta tiedosta 
muodostetaan analyysirunko, johon sisällöllisesti sopivia asioita analysoidaan 
aineistosta loogisin ja pragmaattisin säännöin. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 
2001, 24, Mayring 2000, Patton 2002.) 

Käytin tässä tutkimuksessa deduktiivista sisällön analyysia. Etsin suomalai-
sen julkisen erikoissairaanhoidon uudistamisen ja johtamisen managerialistisia 
piirteitä neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin dokumenteista. Rakensin mana-
gerialismin käsitteistöstä (taulukko 11) sisällön analyysin luokittelurungon (tau-
lukko 12), johon etsin sisällöllisesti sopivia asioita tutkimusaineistosta. Arviointi-
vaiheena tämä edusti vertailua. Sairaanhoitopiirien johtamista ja toiminnan uudis-
tamista verrattiin käsitteen määrittelyn perusteella luotuun malliin. 

Luokittelurunko oli väljä, joten sen sisälle muodostettavien kategorioiden 
määrittelyssä noudatettiin induktiivista sisällön analyysia. Dokumenteista etsittiin 
luokittelurunkoon sopivia ajatuksellisia kokonaisuuksia, jotka oli ilmaistu selke-
ästi dokumenteissa (manifest content) (Kyngäs & Vanhanen 1999). Luokittelu-
runkoon kirjattujen managerialismin piirteiden ymmärrettiin muodostavan koko-
naisuuden, mikä näkyisi keskinäisinä suhteina. Analysoitaessa managerialismin 
soveltamista kirjallisista dokumenteista, kiinnitettiin huomio ammattimaiseen 
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johtajuuteen, johon kouluttaudutaan, tulokselliseen, asiakaslähtöiseen ja henkilös-
töä palkitsevaan johtamiseen, johdon toimivaltaan ja vastuuseen organisaatiora-
kenteiden rationaalisuudesta sekä markkinaohjautuvuuden hyödyntämiseen toi-
minnan organisoinnin uudistamisessa. 

Neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin dokumentit vuosilta 1991–2005 jaet-
tiin sisällön analyysiä varten kolmeen viiden vuoden ajanjaksoon. Ensimmäisen 
ajanjakson vuodet olivat sairaanhoitopiirien aloittamisvuodesta 1991 vuoteen 
1995. Seuraava ajanjakso oli vuodet 1996–2000 ja kolmas ajanjakso oli vuodet 
2001–2005. Analyysi päättyi vuoteen 2005, sillä viimeiset saatavissa olevat toi-
mintakertomukset olivat kyseiseltä vuodelta.  

Jako kolmeen viiden vuoden ajanjaksoon perustui managerialismin piirteiden 
analysointiin samanpituisista ajanjaksoista ja mahdollisuuteen muodostaa käsitys 
sairaanhoitopiirien tavasta johtaa ja uudistaa toimintaansa. Dokumenttiaineiston 
jakoa kolmeen tasamittaiseen viiden vuoden ajanjaksoon puolsi analysoitavan 
jakson pituus ja aineistojen laajuus. Viiden vuoden jakso oli hallittavissa oleva 
ajanjakso tutkimusaiheen kannalta. Viisi vuotta muodosti myös riittävän pitkän 
ajanjakson, joka antoi monipuolisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi tutkijan 
esiymmärryksenä oli sairaanhoitopiirien ensimmäisten toimintavuosien poikkeuk-
sellisuus, joka aiheutui uudesta organisaatiorakenteesta tavoitteineen ja valtion-
osuusuudistuksen vaikutuksista ja syvästä kansallisesta taloudellisesta lamasta. 
Vuodet 2000–2005 tutkija arvioi nykyvuosiksi, joiden aikaista toimintaa sairaan-
hoitopiireissä oli syytä tarkastella omana kokonaisuutena. Väliin jäivät vuodet 
1996–2000 yhtä pitkänä ajanjaksona verrattuna sairaanhoitopiirien alkuvuosien ja 
nykyvuosien jaksoihin. 

Kaikkien sairaanhoitopiirien toimintakertomukset luettiin ensin läpi pariin 
kertaan. Sen jälkeen tutkimustyö eteni sairaanhoitopiireittäin kolmessa viiden 
vuoden jaksossa. Tekstistä etsittiin luokittelurungon mukaisia ilmauksia. Tekstille 
tehtiin tutkimuskysymyksen mukaisia kysymyksiä. Ilmeneekö tämä managerialis-
tinen piirre teksteissä ja miten se ilmenee? Poimitut ilmaisut kirjoitettiin omaan 
tiedostoon pääasiassa suorina lainauksina luokittelurungon kyseisen otsakkeen 
alle. Toimintakertomukseen tehtiin korostuskynällä merkintä mukaan otetusta 
tekstistä ja suoran lainauksen kohdalle merkittiin tiedot sairaanhoitopiiristä, toi-
mintakertomuksen vuosi sekä sivu. Tällä menettelyllä mahdollistettiin tekstin 
tarkistaminen. Kun sairaanhoitopiirin kaikki toimintakertomukset oli käyty läpi, 
jatkettiin samanlaista työstämistä johto/hallintosäännöistä ja strategiasuunnitel-
mista. 
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Alkuperäiset ilmaisut pelkistettiin, kun viiden vuoden dokumenttiaineistoista 
oli saatu poimittua luokittelurungon mukaiset ilmaisut. Seuraava vaihe oli pelkis-
tettyjen ilmaisujen ryhmittely erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien etsimiseksi. Sa-
maa aiheetta kuvaavat ilmaisut ryhmiteltiin omaksi kokonaisuudeksi. Tämän jäl-
keen samansisältöisistä alakategorioista muodostettiin yläkategorioita, joille an-
nettiin niiden sisältöä kuvaava nimi. Yhdistävä pääkategoria ymmärrettiin luokit-
telurungon käsitteeksi. (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999.) Liitteessä 1 on malli 
markkinaohjautuvuuden sisällön analyysistä vuosilta 2001–2005 Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin aineistoista. 

Sisällön analyysin tuloksena syntyi yhteensä lähes 300 sivua tekstiä. Seuraa-
vassa vaiheessa muodostettiin kokonaiskäsitys jokaisesta sairaanhoitopiiristä lu-
kemalla pelkistetyt ilmaisut sekä ala- ja yläkategoriat. Yksittäisen luokittelurun-
gon mukaisen piirteen löytyminen ei sinänsä merkinnyt managerialismia. Ratkai-
sevaa sisällön analyysissä ja sen tulkinnassa oli luokittelurungon mukaisten ma-
nagerialismin piirteiden keskinäiset suhteet.  

Tulosten tulkintaa varten sairaanhoitopiirien managerialistiset piirteet yhdis-
tettiin ja ne raportoitiin kolmessa viiden vuoden jaksossa. Kullekin aikakaudelle 
annettiin nimi sen keskeisten managerialististen piirteiden perusteella. Tuloksissa 
kuvattiin luokittelurungon mukaisiin sisältöihin muodostetut ala- ja yläkategoriat. 
Niiden sisältöjä kuvattiin pelkistettyjen ilmaisujen sekä suorien lainausten avulla. 
(ks. Kyngäs & Vanhanen 1999.) 

Managerialismin moniulotteisuus tuli esille sisällön analyysissä. Neljä yli-
opistollista sairaanhoitopiiriä erosivat toisistaan dokumenttiaineistojensa perus-
teella tämän tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimustuloksissa esitet-
tiin suorien lainausten lopussa lähteenä se sairaanhoitopiiri, jonka aineistosta ku-
vaus oli. Sairaanhoitopiirejä ei vertailtu keskenään, vaan niiden dokumenttiaineis-
tojen perusteella haettiin vastauksia tutkimustehtävän mukaisesti siitä, mitä ma-
nagerialistisia piirteitä oli sovellettu sairaanhoitopiirien johtamisessa ja toiminnan 
organisoinnin uudistamisessa. 

4.4 Tulosjohtaminen, talouden leikkaukset ja orastava 
markkinahakuisuus vuosina 1991–1995 

Tässä alaluvussa kuvataan neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin managerialisti-
sia piirteitä vuosina 1991–1995 sairaanhoitopiirien dokumenttien sisällön analyy-
sin perusteella. Sairaanhoitopiirejä kuvataan yksityiskohtaisemmin liitteissä (liite 
2)  
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Sairaanhoitopiirejä yhdisti yleisellä tasolla kolme keskeistä piirrettä, jotka 
muodostivat samalla yhtenäisen kontekstin tutkittavalle ilmiölle. Ensimmäinen 
piirre oli yhteys alueen yliopistoon. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi Suomi 
on jaettu 20 sairaanhoitopiiriin. Näistä viiden sairaanhoitopiirin alueella on lääkä-
rikoulutusta toteuttava yliopisto ja hallinnassa yliopistollinen sairaala. 

Toisena yhteisenä piirteenä oli sairaanhoitopiirien poliittinen päätöksenteko, 
joka rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Sairaanhoitopiirin alueen kunnat 
valitsevat sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäseninä sen poliittiset päätöksenteki-
jät. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylin päätösvalta on kuntayhtymän valtuus-
tolla, sairaanhoitopiirin hallintoa hoitaa hallitus, sairaanhoitopiirin osavastuualu-
eella voi olla oma johtokunta sekä erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä 
sairaanhoitopiirissä on vähemmistökielinen lautakunta. (Erikoissairaanhoitolaki 
1062/1989, Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 241/1999 ja 1227/2004.) 

Kolmantena yhdistävänä piirteenä oli sairaanhoitopiirin ylimmän virkamies-
johdon aseman määrittely. Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989, § 23) määritel-
tiin välittömästi kuntayhtymän hallituksen alaiseen johtoryhmään kuuluviksi sai-
raanhoitopiirin johtaja, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiirin hal-
lintoylihoitaja sekä muita johtosäännössä määrättyjä sairaanhoitopiirin viranhalti-
joita. Laissa erikoissairaanhoitolain muuttamisesta (748/1992) edellä mainittu 
pykälä kumottiin. Ylimmän virkamiesjohdon asema ja tehtävät määritellään ny-
kyisin sairaanhoitopiirien johto/hallintosäännöissä.  

Seuraavaksi esitetään sairaanhoitopiirien vuosien 1991–1995 dokumenttiai-
neistojen luokittelurungon (taulukko 12) mukaisen analyysin tulkintana sairaan-
hoitopiirien keskeiset managerialistiset piirteet. Sairaanhoitopiirien johtamisen 
periaatteet korostivat tulosjohtamista. Tuloksellisuuden, henkilöstön palkitsemi-
sen sekä tulosvastuun tulkinnat liittyivät tulosjohtamiseen. Laadunvarmistus liit-
tyi tulosorientaatioperusteiseen johtamiseen ja siksi analysoitava ajanjakso tulkit-
tiin laadunvarmistuksen ajaksi. Johtamiskoulutus tuki tulosjohtamista ja laadun-
varmistusta. Taloudellisuus ilmeni dokumenttiaineistossa ennen kokemattomien 
säästötoimenpiteiden muodossa. Tulkinnaksi muodostettiin talouden leikkaukset. 
Uudistukset rakenteissa ja toiminnan organisoinnissa olivat seurausta toiminnal-
listen ja hallinnollisten päällekkäisyyksien purkamisesta, erikoissairaanhoidon 
rakennemuutoksesta ja tulosjohtamisesta. Markkinaohjautuvuuden tiedostamien 
toiminnan uudistamisessa tulkittiin orastavaksi markkinahakuisuudeksi. 



 

 104 

4.4.1 Tulosjohtaminen 

Tulosjohtaminen johtamisperiaatteena 

Johtaminen tulkittiin dokumenttiaineistojen sisällön analyysin perusteella tu-
losorientoituneeksi johtamiseksi. Sisällön analyysin perusteella määriteltiin seu-
raavat tulosjohtamisen alakategoriat: tulosjohtamisen periaatteiden soveltaminen, 
tulosjohtamisprosessin eteneminen ja tulosjohtaminen sairaalan kehittämismene-
telmänä. Alakategorioista muodostettiin tulosjohtamisen yläkategoria. Taulukossa 
13 on esitetty vuosien 1991–1995 aineistosta muodostetut tulosjohtamisen ala- ja 
yläkategoriat. 

Taulukko 13. Tulosjohtamisen ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 aineistoista. 

Alakategoria Yläkategoria 

Tulosjohtamisen periatteiden soveltaminen 

Tulosjohtamisen eteneminen 

Tulosjohtaminen sairaalan kehittämismenetelmänä 

 

 

Tulosjohtaminen 

Sairaanhoitopiirien alkaessa toimintansa vuoden 1991 alusta, oli niillä kokemuk-
sia tulosjohtamisesta jo parin kolmen vuoden ajalta. Tulosjohtamisen periaatteet 
ja niiden noudattaminen oli määritelty sairaanhoitopiirien johtosäännöissä. Tulos-
johtamisen periaatteet painottivat selkeitä tulostavoitteita tulosten aikaansaami-
seksi sekä välitöntä yhteistyötä ja vuorovaikutusta johdon ja henkilöstön välillä. 
Lisäksi tulostavoitteiden saavuttamiseen tarvittavista voimavaroista oli johto-
säännössä seuraavasti:  

Sairaanhoitopiirissä sovelletaan tulosjohtamisen periaatteita. Avaintulokset 
ja niistä johdetut tulostavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi käytettävissä 
olevat voimavarat määritellään vuosittain hyväksyttävässä kuntainliittosuun-
nitelmassa ja talousarviossa. (PSHP, johtosääntö 1993) 

Tavoitteellisuus merkitsi aluksi tavoitteiden ja voimavarojen, sittemmin 
avaintulosten, tulostavoitteiden ja voimavarojen määrittelyä vuosittain. Se oli 
myös osatavoitteiden ja tulosseurannan määrittelyä kullakin organisaation tasolla. 
Tavoitteissa nousi esille ajalle tyypillisesti sairaanhoitopiirien säästötavoitteet ja 
taloudellisen tuloksen tavoittelu strategiasuunnitelman mukaan seuraavasti: 

Tavoitteena on pitää hyvinvointipalvelujen tuottamisesta ja käyttämisestä ai-
heutuvat potilaan kokonaiskustannukset mahdollisimman pieninä sekä toi-
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saalta maksaja-asiakkaan (kunta) hyvinvointipalvelujen menot erikoissai-
raanhoidon osalta kuntien kantokyvyn puitteissa. (VSSHP, 1994) 

Tulosjohtamisperiaatteen tavoitteellisuudesta huolimatta tavoitteet ja niiden 
toteutuminen ei aina käynyt selkeästi ilmi toimintakertomuksissa. Asiaan kiinnit-
tivät huomiota tilintarkastajat, jotka kertomuksissaan edellyttivät tavoitteiden ja 
tulosten arviontia seuraavasti:  

Tavoitteiden ja tulosten arviointi tulee saattaa vakiintuneeksi käytännöksi. … 
Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta tulee antaa selostus myös 
toimintakertomuksessa. (PPSHP, 1993) 

Tulosjohtamista vietiin eteenpäin sairaanhoitopiireissä tulosjohtamisprosessin 
avulla. Tulosjohtamisprosessi eteni suunnitelmallisesti ja koordinoidusti esimer-
kiksi erillisen tehtävään nimetyn ryhmän avulla. 

Tulosjohtamisprosessin etenemistä suunnittelemaan ja koordinoimaan nimet-
tiin ryhmä, jossa on edustajia sairaanhoitopiirin johtoryhmästä, …sairaalan 
johtoryhmästä, sekä kultakin osavastuualueelta. (PSHP 1991) 

Tulosjohtamisprosessi sisälsi luottamushenkilöstön perehdyttämisen tulosjoh-
tamiseen sekä vaiheittaisen etenemisen johdosta henkilöstöön. Apuna käytettiin 
ulkopuolisia konsultteja. Tulosyksiköiden kehittämistyön turvaamiseksi luotiin 
sisäisten konsulttien järjestelmä. Tulosjohtamisprosessista todettiin saadun selviä 
myönteisiä tuloksia. 

 … eri tutkimusten mukaan on osoitettavissa huomattavaa myönteistä kehitys-
tä tulosyksiköiden ilmapiirissä, vuorovaikutuksessa, motivaatiossa ja henki-
löstön yrittäjyydessä, toiminnallisessa ja taloudellisessa tuloksessa sekä koko 
sairaalan imagon kirkastumisessa valtakunnan alueella. (PSSHP 1992) 

Tulosjohtamisella pyrittiin sairaalan kehittämismenetelmänä muuttamaan sai-
raala entistä tuloshakuisemmaksi ja paremmaksi työpaikaksi työntekijöille. Sitä 
pidettiin hyvänä menetelmänä moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen. Tu-
loshakuisuuden ja henkilöstönäkökulman lisäksi tulosjohtaminen yhdistettiin ke-
hittämismenetelmänä taloudellisesti vaikeisiin aikoihin.  

Juuri tulosjohtamista ja tulostietoutta kehittämällä sairaala pyrkii kehittä-
mään toimintaansa taloudellisesti vaikeina aikoina. (PSHP 1991) 



 

 106 

Vaihteleva tuloksellisuus ja henkilöstön kiittäminen 

Tuloksellisuus liittyy kiinteästi tulosorientaatioon ja tulosjohtamiseen. Tulokselli-
suutta analysoitiin sairaanhoitopiirien dokumenteista asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamisena. Taulukossa 14 on esitetty tuloksellisuuden sisällön analyysin tulkin-
tana seuraavat yläkategoriat: toiminnallinen ja taloudellinen tulos, näennäistulok-
sellisuus ja määrällinen vaihteleva tulos. Tuloksellisuuden ilmeneminen oli pitkäl-
ti vaihtelevaa ja osittain näennäistä.  

Taulukko 14. Tuloksellisuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 aineistoista. 

Alakategoria Yläkategoria 

Säästötavoitteiden saavuttaminen taloudellisena tuloksena 

Painopistealueiden tavoitteiden saavuttaminen 

Toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen saavuttaminen 

Toiminnallinen ja taloudellinen 

tulos 

Toiminnallisten saavutusten ja toteutuneen käyttötalouden arvioinnin 

ristiriita 

Näennäistuloksellisuus 

Avohoitokäyntien, hoitopäivien ja hoitojaksojen vaihtelut vuosittain 

Käyttötalouden menojen ja tulojen vaihtelu vuosittain 

Määrällinen vaihteleva tulos 

Toiminnallinen ja taloudellinen tulos kytkeytyivät yhteen ja niiden saavuttamista 
kuvattiin monien toimintojen ansioksi esimerkiksi seuraavasti:  

Hyvään toiminnalliseen ja taloudelliseen tulokseen päästiin lukuisten eri toi-
menpiteiden, kehittämis- ja rationalisointiprojektien, yhteishankintojen ym. 
ansiosta. (PSHP 1993) 

Odotettavissa olevan kehityksen perusteella määriteltiin toiminnalle painopis-
tealueet tavoitteineen ja niiden saavuttamista kuvattiin tuloksellisuudeksi. Paino-
pistealueita olivat mm. avohoitopainotteisuus ja leikkaustoiminnan kehittäminen.  

Aikakaudelle tyypillisesti tuloksellisuus oli korostetusti taloudellista tulosta. 
Säästötavoitteiden saavuttaminen merkitsi hallituksen asettaman tavoitteen savut-
tamista ja ylittämistä. Sitä kuvattiin, kuinka kaikki osavastuualueen sairaalat teki-
vät historiansa parhaan taloudellisen tuloksen. Toisaalta sairaalat tuottivat väestöl-
le palveluja enemmän kuin koskaan aiemmin. Leikkausten määrät kasvoivat ja 
tavoitteiden toteutumisessa arvioitiin onnistuneen hyvin. 

Näennäistuloksellisuudeksi nimetty yläkategoria sisälsi toiminnallisten saa-
vutusten ja toteutuneen käyttötalouden arvioinnin ristiriidan. Esimerkiksi saman 
tulosalueen sisällä kuvattiin samana vuonna eri tulosyksikköjen tuloksia ristirii-
taisesti. Eräässä tulosyksikössä alitettiin annettu käyttösuunnitelma. Kun tämä 
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tulosyksikkö arvioi toiminnallisia saavutuksiaan toteutuneen käyttötalouden nä-
kökulmasta, oli sen tulos hyvä. Toisessa tulosyksikössä ylitettiin annettu käyttö-
suunnitelma. Kun tämä tulosyksikkö arvioi toiminnallisia saavutuksiaan toteutu-
neen käyttötalouden näkökulmasta, piti se tulostaan myös hyvänä.  

Määrällinen vaihteleva tulos muodostui avohoitokäyntien, hoitopäivien ja 
hoitojaksojen vuosittaisista vaihteluista. Sairaanhoitopiireissä verrattiin edellä 
mainittuja toimintaa kuvaavia lukuja edellisen vuoden toteumiin. Toimintaluvut 
vaihtelivat, mutta trendinä oli toimintamäärien kasvu huolimatta talouden leikka-
uksista. Samoin käyttötalouden menojen ja tulojen toteumat vaihtelivat ylityksinä 
tai alituksina vuosittain.  

Henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista ilmeni pääasiassa kiitos-
puheina. Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen ja soveltaminen oli nähtävissä 
ja se ilmeni seuraavasti: 

Henkilökohtaisia palkanosia ja tulospalkkiojärjestelmää on voitu edelleenkin 
soveltaa kiitettävästi. Tulospalkkiojärjestelmän yhteismitallisuutta tulee kui-
tenkin edelleen kehittää. (PSSHP 1993) 

Tulosvastuu suhteessa hierarkkisuuteen ja tulosjohtamiseen 

Tulosvastuun alle poimittiin dokumenteista väljästi vastuumäärittelyjä, koska sai-
raanhoitopiirien johtamisvastuut perustuivat erikoissairaanhoitolakiin ja omiin 
sääntöihin. Sairaanhoitopiirien johtamisen vastuiden tulkittiin yhdistyvän hierark-
kisuudesta sekä tulosjohtamisen periaatteista. Tulosvastuu muodostettiin neljästä 
yläkategoriasta, jotka olivat seuraavat: poliittinen vastuu, hierarkkinen vastuu, 
professioperusteinen vastuu ja tulosjohtajan vastuu. Taulukossa 15 on esitetty 
tulosvastuun ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 aineistoista. 
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Taulukko 15. Tulosvastuun ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 aineistoista. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Luottamushenkilöorganisaation vastuu 

toimintaedellytyksistä 

Poliittinen vastuu 

Sairaanhoitopiirin ylimmän johdon tehtävät 

Kolmen esittelijän periaate hallituksessa 

Ylilääkärin tehtävät 

Ylihoitajan tehtävät 

Hierarkkinen vastuu 

Lääketieteelliseen professioon kytketty vastuu 

Tulosyksikön vastuuhenkilönä lääkäri 

Professioperusteinen vastuu 

Tulosalueen/yksikön vastuuhenkilön tehtävät Tulosjohtajan vastuu 

Poliittisella vastuulla tarkoitettiin sairaanhoitopiirin luottamushenkilö-
organisaatioiden vastuuta toimintaedellytyksistä. Liittovaltuusto ja liittohallitus 
vastasivat siitä, että tulosalueilla oli edellytykset toteuttaa niille annetut palvelu-
tehtävät. Johtokunnat vastasivat osaltaan siitä, että tulosyksiköt tarjosivat voima-
varojensa mukaisesti väestön tarpeiden mukaisia palveluja. 

Hierarkkinen vastuu kytkeytyi sairaanhoitopiirin ylimmän johdon tehtäviin ja 
asiantuntijuusalueisiin sekä niiden mukaisiin virkahierarkioihin. Sairaanhoitopii-
rin johtaja johti ja kehitti sairaanhoitopiirin toimintaa sekä vastasi kuntainliiton 
toiminnan onnistumisesta. Johtajaylilääkäri johti ja kehitti sairaanhoitotoimintaa 
ja vastasi potilashoidon ja siihen liittyvien palveluiden onnistumisesta. Hallinto-
ylihoitajan tehtävänä oli johtaa ja kehittää hoitotyötä kuntainliitossa. Hallinnolli-
sissa asioissa johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja olivat sairaanhoitopiirin johta-
jan alaisia.  

Esittely liittohallituksessa oli määritelty kolmen esittelijän periaatteella. Sai-
raanhoitopiirin johtaja esitteli asiat liittohallituksessa lukuun ottamatta sairaanhoi-
totoimintaan liittyviä asioita, jotka esitteli johtajaylilääkäri ja hoitotyön asiat hal-
lintoylihoitaja. Jos esittelyoikeudesta oli epäselvyyttä, ratkaisi esittelyoikeuden 
sairaanhoitopiirin johtaja. Ylilääkärin tehtävänä oli muun henkilöstön kanssa joh-
taa ja valvoa tulosyksikössään annettavaa sairaanhoitoa. Hänen tehtävänään oli 
vastata erikoisalansa potilaan hoidosta sekä siinä käytettävistä menetelmistä ja 
periaatteista. Ylihoitajan tehtävänä oli alaisensa toiminnan osalta yhteistyössä 
esimiestensä ja muun henkilöstön kanssa johtaa ja valvoa sairaanhoidon osana 
olevaa hoitotyötä ja suorittaa muut tulosyksikön johtajan määräämät tehtävät. 

Professioperusteinen vastuu tulkittiin lääketieteelliseen professioon kytketyis-
tä asioista, kuten päättäminen potilaan hoidon aloittamisesta ja lopettamisesta.  
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Sairaanhoitotoiminnassa vastuuhenkilönä on ylilääkäri, joka päättää henki-
lön sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta ao. sairaalan johtavan 
lääkärin antamien yleisten ohjeiden mukaan. Ylilääkärin antamien ohjeiden 
mukaan myös muu ao. yksikön lääkäri voi vastata sairaanhoidon aloittami-
sesta ja lopettamisesta. (PSHP, johtosääntö 1991) 

Sairaanhoidon tulosyksikön johtajalta edellytettiin kyseisen erikoisalan eri-
koislääkärin pätevyys. Sairaanhoidollisen palveluyksikön vastuuhenkilönä voi 
toimia myös muu alan erikoiskoulutuksen saanut henkilö johtokunnan määräämä 
henkilö. 

Tulosjohtajan vastuu tulkittiin tulosalueen/-yksikön vastuuhenkilöiden tehtä-
vien avulla. Liittohallitus ja johtokunta määrittelivät tulosalueen vastuuhenkilön 
tehtävät, joita tulosjohtaja toteutti yhdessä tulosalueen johtoryhmän kanssa. Teh-
tävinä olivat tulosalueen toimintojen yhteensovittaminen tavoitteiden mukaisiksi 
sekä työnjaosta ja yhteistoiminnasta huolehtiminen tulosyksiköiden tavoitteiden 
savuttamiseksi. Lisäksi tulosjohtajan tehtävänä oli vastata tulosalueen toiminta-
suunnitelman ja talousarvion valmistelusta sekä toteutuksen seurannasta, tulos-
alueen toiminnan kehittäminen ja johtaminen sekä sisäisestä tiedonvälityksestä 
huolehtiminen. Tulosyksikön johtajan tehtävät olivat esimerkiksi seuraavanlaiset: 

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on johtaa tulosyksikkönsä toimintaa ja vas-
tata sen toiminnallisesta tuloksesta vahvistettujen tulostavoitteiden ja resurs-
sien pohjalta yhteistyössä yksikkönsä ja muiden esimiesten ja henkilöstön 
kanssa, huolehtia tulosyksikölle budjetoitujen voimavarojen käytöstä asetettu-
jen tulostavoitteiden ja määrätyn sitovuuden mukaisesti ja päättää alayksik-
köjaosta, nimetä niiden esimiehet ja vahvistaa näiden tehtävät. (PPSHP, joh-
tosääntö 1991) 

Laadunvarmistuksen aika 

Toiminnan laatuun ja laadunvarmistukseen oli sairaanhoitopiireissä alettu kiinnit-
tää huomiota osana tulosorientaatiota. Laadunvarmistus sisälsi vuosien 1991–
1995 aineistoista muodostettuina alakategorioina sen käynnistymisen, etenemisen 
sekä systemaattisuuden. Taulukossa 16 on esitetty vuosien 1991–1995 aineistoista 
muodostetut laadunvarmistuksen ala- ja yläkategoriat. 
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Taulukko 16. Laadunvarmistuksen ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 
aineistoista. 

Alakategoria Yläkategoria 

Laadunvarmistuksen käynnistyminen 

Laadunvarmistuksen eteneminen 

Systemaattinen laadunvarmistus 

Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus käynnistyi sairaanhoitopiiritasoisena yhteisenä kehittämis-
hankkeena, hoitotyön tai patologian laadunvarmistuksena. Sairaanhoitopiirin yh-
teisestä laadun kehittämishankkeesta vastasi laadunvarmistustyöryhmä. Laatuajat-
telussa korostettiin asiakasnäkökulmana potilas-, kunta-, terveyskeskus ja muiden 
sairaaloiden näkökulmaa.  

Sairaanhoitopiiritasoinen laadunvarmistus eteni laatupalkintomenettelyn 
käynnistämiseen sekä akkreditoinnin saavuttamiseen mikrobiologian laboratori-
oon.  

Sairaanhoitopiirissä toteutettiin ensimmäistä kertaa ja ensimmäisenä sai-
raanhoitopiirinä Suomessa laatupalkintomenettely. Kuuden hakijayksikön 
joukosta valikoitui auditoinnin kautta laatupalkinnon voittajaksi…… kliinisen 
mikrobiologian yksikkö saavutti elokuussa 1995 tärkeän laatutavoitteen: yk-
sikkö on Suomen ensimmäinen EU-vaatimustason mukaisesti akkreditoitu la-
boratorio. (PSHP 1995) 

Hoitotyön laadunvarmistuksen edetessä vireänä oli pyrkimyksenä, että seu-
raavina vuosina laadunvarmistustyöhön liittyisi muitakin potilaan hoitoon kiinte-
ästi osallistuvia ammattiryhmiä. Hoitotyön laadunvarmistus vakiintui osaksi nor-
maalia toimintaa ja osaksi sairaanhoitopiirin laadunarviointijärjestelmää. Hoito-
työn laadunvarmistuksen ollessa edelläkävijä sairaanhoitopiirissä, suhtautuivat 
hoitotyön edustajat siihen arvostuksella.  

Patologian osastoilla tehty laadunvarmistus edusti systemaattista monivuotis-
ta kehittämistyötä omalla alallaan. Laadunvarmistustyö aloitettiin liittymisellä 
valtakunnalliseen laaduntarkkailujärjestelmään. Laaduntarkkailujärjestelmään 
liittymisestä seurasi patologian laatukäsikirjan suunnittelu ja alan valtakunnalli-
siin laaduntarkkailukierroksiin osallistuminen. Laatukäsikirjan valmistuminen 
mahdollisti patologian osastoille laatutunnuksen hakemisen ja saamisen. 
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Johtamiskoulutus 

Johtamiskoulutukset tukivat tulosorientaatioon liittyviä tulosjohtamista ja laadun-
varmistusta. Johtamiskoulutuksen yläkategorioiksi muodostettiin analysoitujen 
aineistojen perusteella tulosjohtamis- ja laadunvarmistuskoulutukset sekä liik-
keenjohdon koulutus. Taulukossa 17 on esitetty vuosien 1991–1995 aineistoista 
muodostetut ala- ja yläkategoriat. Tulosjohtamiskoulutus jakaantui seuraaviin 
alakategorioihin: tulosjohtamisprosessiin kouluttautuminen, tulosjohtamiskoulu-
tuksen aloittaminen ja tulosjohtamiskoulutusta esimiehille. Laadunvarmistuskou-
lutus jakaantui laadunhallintaan kouluttautumiseen ja laatukoulutukseen toimin-
nan parantamiseksi. Liikkeenjohdon koulutus sisälsi alakategoriana liikkeenjoh-
don koulutuksen aloittamisen.  

Taulukko 17. Johtamiskoulutuksen ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 
aineistoista. 

Alakategoria Yläkategoria 

Tulosjohtamisprosessiin kouluttautuminen 

Tulosjohtamiskoulutuksen aloittaminen 

Tulosjohtamiskoulutusta esimiehille 

Tulosjohtamiskoulutus 

Laadunhallintaan kouluttautuminen 

Hallinnon ja johtamisen koulutusohjelma 

Laatukoulutus toiminnan parantamiseksi 

Laadunvarmistuskoulutus 

Liikkeenjohdon koulutuksen aloittaminen Liikkeenjohdon koulutusta 

Johtamiskoulutus liittyi sairaanhoitopiireissä tulosjohtamiseen ja etenkin tulosjoh-
tamisprosessin läpiviemiseen. Johtoryhmiä koulutettiin organisaatio-rakenteeseen, 
johtamisjärjestelmiin ja johdon rooliin tulosjohtamisprosessin läpiviemisessä. 
Sisäisten konsulttien koulutuksella pyrittiin turvaamaan kehittämistyön jatkuvuus. 
Sairaaloiden johtoryhmien ja esimiesten johtamiskoulutusta täydennettiin tulos-
johtamisen lisäksi esimies-alaiskeskustelu- ja markkinointikoulutuksella. Tulos-
johtamiskoulutuksen aloittaminen määriteltiin varautumiseksi muutokseen.  

Johtamiskoulutuksen ollessa linjassa johtamisen kehittämisen kanssa, kuvat-
tiin tulosjohtamiskoulutuksen saattaminen päätökseen ja esimiestason laatukoulu-
tuksen käynnistyminen. Laadunvarmistuksen edetessä sairaanhoitopiiritasoisesti 
osallistuivat laadunhallintakoulutukseen ylin johto, keskijohto sekä henkilöstö.  

Vuoden aikana koulutettiin yhteensä noin 600 henkilöä, johto- ja muuta hen-
kilöstöä jatkuvan laadun parantamisen menetelmiin. (PSHP 1994) 
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Toiminnan ohjautumista tuettiin hallinnon ja johtamisen kehittämisohjelmal-
la, jonka painoalueet olivat jatkuva laadun parantaminen ja johtamistaitojen kehit-
täminen. Koulutuksen sisältöinä olivat seuraavat: muutoksen johtaminen, laatu, 
palvelu, tehokkuus ja viestintä. Laatukoulutuksella pyrittiin paremman laadun, 
tuottavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseen. 

Johdon koulutusta kehitettiin aloittamalla liikkeenjohdon koulutus. Koulutuk-
sen sisältö oli seuraavanlainen: 

… Syksyllä aloitettiin liikkeenjohdon koulutus, joka käsittää seitsemän vuoro-
kauden koulutuksen menestyksen strategioiden, markkinoinnin, tuotteistuk-
sen, talouden sekä henkilöstön yrittäjyyden osa-alueilla. (PSSHP 1993) 

4.4.2  Talouden leikkaukset 

Taloudellisuuden sisällön analyysi sairaanhoitopiirien ensimmäisten viiden vuo-
den dokumenttiaineistosta tuotti tulkintoina yhdeksän yläkategoriaa. Maassamme 
elettiin 1990-luvun alussa huomattavaa taloudellisen laman aikaa, mikä heijastui 
suoraan sairaanhoitopiireihin. Sisällön analyysin yläkategorioiksi muodostettiin 
seuraavat kohdat: talousarvion leikkaaminen, kuntainliiton sopeuttaminen, toi-
minnan supistaminen, henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet, talouden ja 
toiminnan suhde, talouslama myönteisenä asiana, kustannuslaskenta, kustannus-
tietoisuus sekä priorisointikeskustelu. Kohdat kuvasivat ennen kokematonta ta-
loudellista aikaa sairaalakuntainliittojen historiassa. Taulukossa 18 on esitetty 
vuosien 1991–1995 aineistoista muodostetut ala- ja yläkategoriat. 
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Taulukko 18. Taloudellisuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 aineistoista.  

Alakategoria Yläkategoria 

Kunnallistalouden vaikutus toimintaan 

Hyväksytyn talousarvion leikkaaminen 

Velvoite alittaa talousarvio käyttömenojen osalta 

Kuntien kustannusten pienentäminen 

Ennakkoon kannettujen tulojen palautus 

Talousarvion leikkaminen 

Kuntainliiton sopeuttaminen kuntien verotulojen 

kehitykseen 

Piirin menokehyksen kampeaminen kehitysuralle 

Kuntainliiton sopeuttaminen 

Säästötoimena osastojen sulkeminen 

Toiminnan supistaminen säästösyistä 

Hoitopäivien vähetessä osastojen yhdistäminen 

Toiminnan supistaminen 

Henkilöstömäärän sopeuttaminen toimintaan 

Säästösyistä virkojen lakkautaminen 

Säästösyistä henkilöstön vähentäminen 

Lomarahan pienentäminen 

Henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet 

Käyttötalouden kasvu erikoissairaanhoidossa 

Talouden ja kysynnän suhde 

Talouden ja toiminnan suhde 

Kustannuslaskennan kehittäminen 

Palvelujen tuotteisteminen ja hinnoittelu 

Kustannuslaskenta 

Kustannustietoisuuden lisääntyminen 

Sisäisen vaihdannan tie ja sisäiset markkinat 

Kustannustietoisuus 

Sairauksien hoidon priorisointikeskustelu Priorisointikeskustelu 

Kertomusvuodelle oli ominaista yleisen taloudellisen tilanteen nopea heikke-
neminen, joka vaikutti myös kunnallistalouteen. Jo hyväksyttyjä talousarvioi-
ta jouduttiin leikkaamaan kahdella prosentilla, mikä oli ainutlaatuista … sai-
raalakuntainliittojen historiassa. Sairaanhoitopiirin henkilöstö suoriutui täs-
tä epämiellyttävästä ja vaikeasta tehtävästä kiitettävästi. Vuoden 1991 tilin-
päätös osoitti suurempaa säästöä kuin vaaditut kaksi prosenttia. (PSHP 1991) 

Kuvaus vuoden 1991 taloudellisesta tilanteesta toistui kaikissa analysoitavis-
sa sairaanhoitopiireissä. Julkisen kunnallistalouden epävarmuus ja kuntien talou-
dellisen tilanteen huononeminen vaikuttivat sairaanhoitopiireihin jo hyväksytty-
jen talousarvioiden leikkaamisena. Liittohallitus antoi prosentteina määritetyn 
säästötavoitteen talousarvion leikkaamiseksi tai velvoitteen alittaa talousarvio 
käyttömenoissa. Vaikka kuntatalouden vaikeudet oli ennakoitu talousarviossa, 
saattoi liittohallitus antaa siitä huolimatta talouden säästötavoitteen kesken toi-
mintavuotta. Sairaanhoitopiireissä uudet asetetut säästötavoitteet saavutettiin hy-
vin, ne jopa ylitettiin. Talousarvion leikkaaminen merkitsi kunnille niiden mak-
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suosuuksien pienenemistä tai ennakkona kannettujen tulojen palautusta, mutta 
sairaanhoitopiirin toimintalukuihin talousarvion leikkaaminen ei saanut vaikuttaa.  

Talouden sopeuttamisen vaatimus merkitsi kuntainliiton sopeuttamista kunti-
en verotulojen kehitykseen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintoja tuli ra-
tionalisoida ja käyttötalousmenoja karsia. Jäsenkuntien verotulojen kehitys ja val-
tionosuusleikkaukset heikensivät edelleen kuntien taloutta. Talousarvioraamitilai-
suuksien järjestämistä pidettiin hyödyllisinä. Niiden ansiosta saatiin piirin meno-
kehys kammettua sille kehitysuralle, joka vastasi jäsenkuntien näkemyksiä. Eräs 
luottamushenkilö pohti kirjoituksessaan vuonna 1991 sairaanhoitopiirin ja kuntien 
yhteistyöstä seuraavaa: 

Pitkään jatkuneen taloudellisen kasvukauden aikana varsin monet kuntainlii-
tot kuitenkin paisuivat ylisuuriksi ja resursseihin nähden tehottomasti toimi-
viksi. Myöskin kuntien vaikutusmahdollisuudet kuntainliittojen hallinnon 
kautta koettiin liian vähäisiksi ja talouden hoito tuhlaileviksi. Tiukkenevat ta-
loudelliset tekijät ovatkin asettaneet kuntainliitot erityisen tarkkailun koh-
teeksi ja niinpä niiltä edellytetään toimintansa, taloutensa ja hallintonsa uu-
delleen arviointia ja sopeuttamista kuntien verotulojen kehitykseen. (PSSHP 
1991) 

Talousarvion leikkaaminen tarkoitti toiminnan supistamista ja sitä kautta 
henkilöstöön kohdistuneita säästötoimia. Toimintaa supistettiin säästösyistä sul-
kemalla vuodeosastoja loma-aikoina pidempään sekä sulkemalla niitä kokonaan 
ja yhdistämällä osastoja. Osastojen sulut mahdollistuivat esimerkiksi sisäisten 
erikoisalojen järjestelyn seurauksena tai kysynnän vähentyessä, hoitoaikojen ly-
hentyessä ja poliklinikkatoiminnan tehostuessa.  

Säästötoimien ja entistä laajempien vuodeosastojen sulkujen vuoksi sijaisten 
käyttö väheni oleellisesti. (PSHP 1991) 

Henkilöstömäärän vähentäminen kohdistui aluksi sijaishenkilöstöön. Vuode-
osastojen sulkemisten myötä alettiin siirtää vakinaisia viranhaltijoita muille osas-
toille tai heitä lomautettiin. Lomautukset koskivat myös tukipalvelujen henkilös-
töä sen tuotannon vähenemisen ja uudelleenjärjestelyn takia. Pakkolomautukset 
olivat seurausta siitä, että kaikilta osin ei päästy säästösopimuksiin. Kaikissa hal-
lintotehtävissä olevan henkilöstön määrän supistaminen otettiin kriittisen tarkaste-
lun kohteeksi. Hallinnon virkoja jätettiin täyttämättä ja toimintoja yhdistettiin. 
Virkoja lakkautettiin toiminnan muutosten ja rationalisointien takia. Henkilöstö-
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määrän vähentäminen kohdistui ennen kokemattomalla tavalla vakituiseen henki-
löstöön.  

Kuntien tiukka taloudellinen tilanne ja sairaanhoitopiirissä jo tehdyt ja val-
misteltavana olevat rakenteelliset ratkaisut johtivat kertomusvuonna siihen, 
että sairaanhoitopiiri joutui ensimmäistä kertaa toimintansa aikana tuotan-
nollis-taloudellissyistä lakkauttamaan useita kymmeniä virkoja. Lakkautetuis-
ta viroista 22:ssa oli vakituinen viranhaltija. (PSSHP 1995)  

Todellisia säästöjä saatiin henkilöresursseja vähentämällä. Esimerkiksi opera-
tiivisen yöpäivystystoiminnan lopettamisella kustannussäästösyistä saavutettiin 
yli kymmenen yöpäivystysvakanssin säästö. Tavoiteltuja säästöjä haettiin myös 
sopimalla työntekijäjärjestöjen kanssa lomarahan jättämisestä osittain maksamat-
ta. Myöhemmin lomarahoista saatettiin maksaa osa ja osa korvattiin palkallisina 
vapaapäivinä.  

Talouslamalla todettiin olevan myönteinenkin vaikutus toimintaan. Kansanta-
louden tilan huonontuessa alkoivat pitkään täyttämättä olleet hoitajien virat saada 
hakijoita.  

Näin sinänsä erittäin valitettava taloudellinen lama heijastuu sairaalamme 
toiminnan tuloksen parantumisena. Jos tilanne säilyy nykyisellään vuoden 
1992 ajan, lupaa se poikkeuksellisen hyvää tulosta. Taloudellisen tilanteen 
kohentuessa on kuitenkin jälleen vaara, että hoitohenkilökunnan saatavuus 
heikkenee. (PSSHP 1991) 

Talouden ja toiminnan suhde sisälsi yläkategoriana käyttötalouden kasvun 
erikoissairaanhoidossa sekä talouden ja kysynnän suhteen. Käyttötalouden enna-
koitua suurempi kasvu aiheutti jäsenkunnissa keskustelun erikoissairaanhoidon 
tehtävistä ja ohjauksesta. Säästötarpeet ja kasvanut kysyntä oli vaikea yhtälö ja 
niiden seuraukset näkyivät potilaiden hoitoon pääsyn vaikeutumisena. 

Kuntien säästötarpeita on ollut käytännössä vaikea toteuttaa, koska kysyntä 
on kokoajan lisääntynyt. (PSHP 1995) 

Säästösyistä toteutetut toimintojen supistukset hidastivat potilaiden hoitoon 
pääsyä tuottamatta kuitenkaan toivottuja taloudellisia säästöjä. (PSHP 1994) 

Kustannuslaskenta merkitsi palveluja tuotteistamista, kustannusten selvittä-
mistä ja hinnoittelua. Palvelujen tuotteistamisen tarkoituksena oli valmistautua 
syntyvään kilpailutilanteeseen ja kirjanpitouudistukseen. Sairaanhoitopiirin palve-
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lut tuotteistettiin ja hinnoiteltiin niiden tuottamisesta aiheutuvien todellisten kus-
tannusten mukaisesti. Keskimääräisistä hoitopäivä- ja poliklinikkalaskutuksesta 
siirryttiin erikoisalakohtaiseen hinnoitteluun ja palveluja hinnoiteltiin lukuisiin 
hintaryhmiin. 

Palvelujen hinta vaihteli 100 markan yksinkertaisesta poliklinikkakäynnistä 
useamman kymmenen tuhannen markan toimenpiteen käsittävään hoitopaket-
tiin. Sairaanhoitopiirin hinnastossa näistä erilaisista palveluista on noin 600 
hintaryhmää. (PPSHP 1994) 

Vyörytysperusteista kohdentamista kehitettiin ja valmistauduttiin sisäiseen 
laskutukseen. Palvelujen hinnoittelussa saattoi olla alkuun ylivarovaisuutta, mikä 
johti siihen, että palvelujen hintoja jouduttiin useaan otteeseen alentamaan toi-
mintavuoden aikana.  

Taloudellisen tilanteen kiristymisen ja uuden tulosjohtamisjärjestelmän sisäis-
tämisen myötä kustannustietoisuuden kuvattiin lisääntyneen merkittävästi ja sitä 
kautta saadun tuntuvia säästöjä budjetoituihin menoihin. Henkilöstön kustannus-
tietoisuutta lisättiin kehittämällä sisäistä laskutusta. Sisäisen laskutuksen seurauk-
sena esimerkiksi kliinisen kemian palvelujen osalta palvelujen kysyntä väheni. 
Sisäisen vaihdannan tietä pidettiin oikeana ja sisäisten markkinoiden todettiin 
olevan ohjausväline kustannustietoisuuden lisäämisessä. Tuotteistus, hinnoittelu 
ja kuntalaskutuksen uudistaminen olivat uutta erikoissairaanhoidossa. Ehkä siitä 
tuli innoitus piirrokseen, jonka puhekuplassa hoitaja totesi potilaalle: Teillä on 
verenpainetta 110 markkaa. (PSSHP 1992)  

Sairauksien hoidon priorisointikeskustelua heräteltiin valtakunnallisesti. 
Taustalla oli pelko käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyydestä. Prio-
risointiin hoitorajoituksina ei ollut tarvetta. 

… Vaikka kuntien maksuosuudet olivat kääntyneet laskuun, toiminnan tehos-
tumisesta ja alentuneista yksikkökustannuksista johtuen mihinkään hoitora-
joituksiin ei ole ollut tarvetta. (PSSHP 1993) 

4.4.3 Muutokset sairaanhoitopiirien rakenteissa ja toiminnan 
organisoinnissa 

Analysoitaessa aineistoista sairaanhoitopiirien rakenteiden ja toiminnan organi-
soinnin muutoksia oli taustalla ymmärrys, kuinka managerialistinen reformi ko-
rostaa organisaatiorakenteiden merkitystä johtamisen välineenä. Sisällön analyy-
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sin perusteella muodostettiin sairaanhoitopiirien rakenteiden ja toiminnan organi-
soinnin uudistamisesta seitsemän yläkategoriaa vuosien 1991–1995 aineistoista. 
Ne olivat seuraavat: tulosorganisaatio, hallinnon rationalisointi, päällekkäisten 
toimintojen purkaminen, erikoissairaanhoidon rakennemuutos, muutosten hallin-
ta, yhteistyö ja työnjako ja uudistusmahdollisuuksien ennakointi. Taulukossa 19 
on esitetty vuosien 1991–1995 aineistoista muodostetut ala- ja yläkategoriat. 

Taulukko 19. Rakenteiden ja toiminnan organisoinnin ala- ja yläkategoriat vuosien 
1991–1995 aineistoista. 

Alakategoria Yläkategoria 

Tulosalueorganisaation muodostaminen 

Tulosyksikköjen määrän vähentäminen 

Sairaanhoitopiirin tukipalvelujen linjauttaminen 

Tulosorganisaatio 

Luottamushenkilöstöhallinnon keventäminen 

Johtavien virkojen yhdistäminen 

Päällekkäisten hallintotoimien purkamien 

Hallinnon rationalisointi 

Yöaikaisen päivystystoiminnan keskittäminen 

Mikrobiologian eri toimijoiden toiminnan keskittäminen 

Päällekkäisten toimintojen purkaminen 

Erikoissairaanhoidon sairaansijojen vähentäminen 

Toiminnan laajentuminen 

Erikoissairaanhoidon rakennemuutos 

Muutosten toteuttaminen Muutosten hallinta 

Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen 

Kilpailusta ja kysyntäohjautuvuudesta työnjakoon ja 

yhteistyöhön 

Yhteistyö ja työnjako 

Potilasohjauksen ja hallintokäytäntöjen uudistamiseen 

valmistautuminen 

Uudistusmahdollisuuksien ennakointi 

Tulosjohtaminen oli sairaanhoitopiirien johtamisperiaate ja siksi sairaanhoitopiirit 
organisoitiin tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Sairaanhoitopiirin eri sairaaloita 
nimitettiin tulosalueiksi, ja tulosyksiköiksi nimitettiin esimerkiksi klinikkaa. 
Myöhemmin tulosyksikköjen määriä vähennettiin ja klinikoita yhdistettiin yhdek-
si tulosyksiköksi. Tulosyksiköt jakaantuivat edelleen vastuuyksiköiksi. Tulosyk-
sikköorganisaatiolla pyrittiin mahdollistamaan tehokas ja tuloksellinen toiminta. 
Tukipalveluiden tulosyksiköt linjautettiin siten, että ne antoivat palvelujaan kai-
kille sairaanhoitopiirin sairaaloille. Esimerkiksi muodostettiin linjautettu lääke-
huollon tulosyksikkö siten, että jokaisessa sairaalassa toimi oma lääkehuoltopis-
teensä.  

Hallinnon rationalisointiin kuului sairaanhoitopiirin luottamushenkilöhallin-
non keventämistä lakkauttamalla johtokuntia ja siirtämällä niiden tehtäviä halli-
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tukselle. Myös sairaanhoitopiirin ja yliopistollisen sairaalan johtavien virkojen 
yhdistämisellä kevennettiin hallintoa. Päällekkäisiä hallintotoimia purettiin yhdis-
tämällä sairaaloita tai esimerkiksi sulauttamalla kahden eri sairaalan toimintoja 
yhteen nimeämällä yhteinen hallintojohtaja ja johtava ylihoitaja sekä johtoryhmä-
työskentelyllä.  

Päällekkäisten toimintojen purkaminen merkitsi erikoissairaanhoidon ilta- ja 
yöpäivystyksen keskittämistä ja kaupungin terveyskeskuksen ja erikoissairaan-
hoidon yöaikaista yhteispäivystystä. Sairaanhoitopiirin oman mikrobiologian ja 
ostopalveluna tapahtuvan toiminnan siirtämisellä yhteisiin tiloihin pyrittiin myös 
purkamaan päällekkäisiä toimintoja. 

Erikoissairaanhoidon rakennemuutoksen taustalla oli seuraava perustelu:  

Hallinnolliseen toimintaan vaikutti voimakkaasti vuoden 1991 alusta voiman 
tullut erikoissairaanhoitolaki sekä tietoisuus siitä, että 1.1.1993 kuntien val-
tionosuusjärjestelmä mm. sairaanhoidon osalta tulee muuttumaan. (PPSHP 
1991) 

Erikoissairaanhoidon rakennemuutos sisälsi erikoissairaanhoidon sairaansijo-
jen vähentämisen lakkauttamalla tai muuttamalla sairaanhoitopiiriin kuuluvia sai-
raaloita. Erikoissairaanhoidon sairaansijojen vähentämiseksi lakkautettiin psykiat-
rinen sairaala, jonka potilaat siirrettiin tarkoituksenmukaisimmille hoitopaikoille. 
Sairaaloiden toiminnan muutoksia kuvattiin seuraavasti:  

Oulun ympäristön sairaala muutettiin keväällä 1991 kansanterveystyön ta-
soiseksi sairaalaksi, joten edellä mainituilla järjestelyillä erikoissairaanhoi-
don sairaansijamäärä laski yhteensä yli 300:lla. (PPSHP 1991) 
…Päivärinteen sairaalan toiminta päätettiin siirtää OYKS:iin järjestettäväksi 
perusteluna sekä lääketieteelliset että taloudelliset seikat. (PPSHP 1993) 

Erikoissairaanhoidon rakennemuutoksella vähennettiin sairaansijoja 31 % 
vuodesta 1991 vuoteen 1994. Seuraava lainaus kuvaa silloista tilannetta: 

Sairaansijojen kokonaismäärän vähentämiseen ei enää ole nähtävissä mah-
dollisuuksia, mikäli nykyiset yleisesti hyväksytyt hoitokäytännöt säilytetään. 
(PPSHP 1994) 

Toimintaa alettiinkin laajentaa. Uusi kirurginen vuodeosasto ja kaksi uutta 
LYHKI-salia avattiin.  

Muutosten toteuttaminen merkitsi henkilöstölle sopeutumista, muutosvalmi-
utta ja kehittämishalukkuutta. Muutoksia hallittiin, josta kertoo seuraava lainaus: 
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Kyseessä oli vaikea ja laaja muutos, joka kuitenkin vietiin läpi varsin onnis-
tuneesti. (PSHP 1993) 

Yhteistyön ja työnjaon kehittämisen eli verkostoitumisprojektin käynnistymi-
sen tarkoituksena oli yliopistollisen sairaalan, aluesairaaloiden, terveyskeskusten 
ja kuntien entistä parempi yhteistyö. Tavoitteina oli saada aikaan entistä tarkoi-
tuksenmukaisempi yhteistyö ja työnjako eri osapuolten kesken. Tällöin sairaan-
hoitopiirin ja perusterveydenhuollon kokonaiskustannuksien voitaisiin edelleen 
karsia, mutta huolehtia kuitenkin hyvästä laadusta ja palvelusta. Kilpailusta ja 
kysyntäohjautuvuudesta siirtyminen työnjakoon ja yhteistyöhön liittyi sairaanhoi-
topiirin ja kuntien johtoelimien keskusteluun. Keskustelu aiheutui kysyntäohjau-
tuvasta toimintamallista, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon keskinäi-
sestä ja osittaisesta kilpailutilanteesta, lisääntyneestä palvelujen kysynnästä sekä 
terveydenhuollon menojen sopeuttamispyrkimyksistä kuntatalouden mahdolli-
suuksiin. Toimintastrategioiden painopistettä päätettiin ryhtyä muuttamaan sai-
raanhoitopiirissä keskeisesti kilpailuun ja kysyntäohjautuvuuteen perustuvista 
strategioista terveydenhuollon eri toimintayksiköiden työnjakoa ja yhteistyötä 
sekä yhtenäistä modernia tiedonsiirtoa painottavien strategioiden suuntaan. 

Uudistusmahdollisuuksien ennakointi alkoi valmistautumisella lainmuutosten 
mahdollistamiin hallinto-organisaation ja potilasohjauksen uudistamiseen. Poti-
lasohjauksesta tullaan poistamaan osavastuujärjestelmä, joten potilaat voivat ha-
keutua hoitoon vapaasti sairaanhoitopiirin sisällä. 

4.4.4 Orastava markkinahakuisuus 

Markkinaohjautuvuuden yläkategorioiksi muodostettiin sisällön analyysin perus-
tella seuraavat: kilpailukyky, palvelujen myynti, sisäinen yrittäjyys, sopimukselli-
suus sekä yritysmäisen toiminnan alku. Taulukossa 20 on esitetty vuosien 1991–
1995 aineistosta muodostetut ala- ja yläkategoriat. 
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Taulukko 20. Markkinaohjautuvuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 1991–1995 
aineistoista.  

Alakategoria Yläkategoria 

Toiminnan peruspäämääränä kilpailukyky 

Kilpailu potilaista 

Siivouspalvelujen kilpailukykyisyys 

Kilpailukyky 

Menojen kattaminen palvelujen myynnin tuloilla 

Onnistuminen ulkokuntamyynnissä 

Sairaanhoitopiiri mahdollisena 

perusterveydenhuollon tasoisten palvelujen myyjänä

Aluesairaala tukipalvelujen myyjänä ulkopuolisille 

Palvelujen myynti 

Sisäinen yrittäjyysprojekti Sisäinen yrittäjyys 

Yhteishankintamenettely 

Sopimus ulkomaisista potilasasiakkaista 

Sopimusohjaushanke 

Sopimustoiminta 

Sopimuksellisuus 

Yritystoiminta 

Yliopistosairaaloiden tietotekniikkayhtiön 

perustaminen 

Yritysmäisen toiminnan alku 

Kilpailukyky oli määritelty sairaalan strategisessa suunnitelmassa toiminnan pe-
ruspäämääräksi. Erikoissairaanhoitoa ohjaavien normien purun koettiin mahdol-
listavan kilpailun potilaista. Tähän valmistauduttiin seuraavalla tavalla: 

Sairaanhoitopiirin saattamiseksi uudessa kilpailutilanteessa yhdenvertaiseen 
asemaan yksityisten erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajien kanssa otet-
tiin käyttöön sairaanhoitopiirin jäsenmaksujärjestelmä. Tämän järjestelmän 
avulla eliminoitiin sairaanhoitopiirin tuottamien palvelujen hinnoista sai-
raanhoitopiirille lainsäädäntöteitse annettujen julkisten erityisvelvoitteiden 
aiheuttamat kustannukset. (PSSHP 1993) 

Kilpailukyvyn parantaminen kohdentui siivoustoimintaan mitoitusta tarkis-
tamalla ja laatuluokitusta kehittämällä. Siivouksesta käydyn tarjouskilpailun voit-
tamista pidettiin tärkeänä tavoitteen saavuttamisena. 

Menojen kattaminen palvelujen myynnillä merkitsi valtionosuuslain muka-
naan tuomaa muutosta uusine toimintakulttuureineen. Sairaanhoitopiirin menot 
tuli pääosin kattaa erikoissairaanhoidon palvelujen myymisestä saatavilla tuloilla. 
Onnistuminen ulkokuntamyynnissä merkitsi entistä tehokkaampaa tuotantokapa-
siteetin käyttöastetta, entistä edullisempia hintoja jäsenkunnille sekä samalla työl-
lisyyttä ja tuloja maakuntaan. Palvelujen myynti nousi esille, kun erikoissairaan-
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hoidon sairaansijoja piti edelleen vähentää. Jäsenkuntien halukkuus ostaa sairaan-
hoitopiiriltä kansanterveystyön tasoisia palveluja selvitettiin. Taustalla oli kunnis-
sa oleva pula terveyskeskuksen vuodeosastopalveluista. Aluesairaala tukipalvelu-
jen myyjänä ulkopuolisille tarkoitti lääkekeskuksen toiminnan ja välinehuoltopal-
velujen laajentamista sairaalan ulkopuolelle. Aluesairaala tuotti palveluita ulko-
puolisille sopimusten mukaisesti. 

Sisäisen yrittäjyysprojektin valmistelun loppuunsaattamista ja projektin aloit-
tamista pidettiin sairaalan yrittäjyyden kehittymisen kannalta tärkeänä. Hoitotyös-
sä jatkettiin kehittämistyötä hallinnoinnista palveluun ja yritteliäisyyteen. 

Sopimuksellisuuteen tulkittiin kuuluvan yhteishankintamenettely, johon sai-
raanhoitopiirissä siirryttiin. Sopimus ulkomaisista potilasasiakkaista merkitsi sai-
raalan palvelujen markkinointia maamme rajojen ulkopuolelle. Potilasvälitystä 
koskeva sopimus tehtiin Pietarissa toimivan suomalaisen yhtiön kanssa. Pietarissa 
avattiin konttori ja toiminnan tarkoituksena oli saada venäläisiä ja siellä asuvia 
ulkomaalaisia hankkimaan erikoissairaanhoidon palveluja kyseisestä sairaalasta.  

Sopimusohjaushanke kirjattiin kehittämishankkeeksi. Sopimustoimintaa käy-
tettiin sairaalan ja terveyskeskuksen yhteistyön kehittämisen välineenä. 

Yrittäjämäisen toiminnan aluksi nimetty pääkategoria sisälsi yritystoimintaan 
osallistumista ja yliopistosairaaloiden tietotekniikkayhtiön perustamisen. Yritys-
toimintaan osallistumista kuvattiin seuraavasti:  

Terveysteknologian osaamiskeskus… toiminta käynnistyi vuonna 1995. Sa-
moin käynnistyi keskuksen teknologianyhtiön …toiminta. …on … sairaanhoi-
topiirin sekä ... yliopiston tukisäätiön omistama yritys, joka on erikoistunut 
teknologian kehittämiseen ja siirtoon sekä uusien tuoteideoiden kaupallista-
miseen terveysteknologian alueella. (PSHP 1995) 

Yliopistosairaalat, KT tietokeskus ja Sairaalaliitto perustivat Yliopistosairaa-
loiden tietotekniikkayhtiön yliopistosairaaloiden atk-sovellusten yhdenmukaista-
miseksi ja tuotteistamiseksi.  

4.5 Monipuolistuva markkinaohjautuvuus ja johtamisen 
kehittäminen vuosina 1996–2000  

Vuosien 1996–2000 dokumenttiaineistojen luokittelurungon mukaisen sisällön 
analyysin ja sen tulosten tulkintojen mukaan, todettiin kunkin neljän yliopistolli-
sen sairaanhoitopiirin etenevän uudistamisessaan omalla tavallaan. Sairaanhoito-
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piirejä ei verrattu keskenään, eivätkä aineistoista tulkitut managerialistiset piirteet 
ilmenneet yhtälailla kaikissa sairaanhoitopiireissä.  

Keskeisinä managerialistisina piirteinä todettiin vuosina 1996–2000 moni-
puolistuva markkinaohjautuvuus, uudistukset rakenteissa ja toiminnan organi-
soinnissa, tulosvastuu suhteessa uudistuksiin sekä johtamisen kehittäminen. 

4.5.1 Monipuolistuva markkinaohjautuvuus 

Markkinaohjautuvuuden yläkategorioiksi muodostettiin sisällön analyysin perus-
teella ulkoistaminen, sopimusohjaus ja liikelaitostaminen. Taulukossa 21 on esi-
tetty vuosien 1996–2000 aineistoista muodostetut markkinaohjautuvuuden ala- ja 
yläkategoriat. 

Taulukko 21. Markkinaohjautuvuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 1996–2000 
aineistoista. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Osakeyhtiömuotoisen sairaalan perustaminen Ulkoistaminen 

Sopimusohjausmenettelyyn perustuva 

palvelutuotanto 

Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen 

Sopimusohjaus 

Liikelaitoksen perustaminen 

Liikelaitoksen toimintalinjan kehittäminen 

Liikelaitostaminen 

Markkinaohjautuvuus tulkittiin orastavana markkinahakuisuutena vuosien 1991–
1995 aineistojen sisällön analyysin perusteella. Vuonna 1998 oli strategisessa 
suunnitelmassa todettu markkinaohjautuvuudesta seuraavaa: 

Pyrkimys vähentää julkisia menoja merkitsee markkinaohjautuvuuden voi-
mistumista myös terveydenhuollossa. (PSHP, Strateginen suunnitelma 2004, 
1998)  

Markkinaohjautuvuuden tulkittiin monipuolistuneen edellisiin vuosiin verrat-
tuna. Osakeyhtiömuotoisen sairaalan perustaminen, sopimusohjausmenettelyyn 
perustuvan palvelutuotanto, terveydenhuollon palvelujen järjestäminen, liikelai-
toksen perustaminen ja sen toimintalinjojen kehittäminen olivat johdon välineitä 
järjestettäessä uusia palvelujen muotoja. 

Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen haettiin ratkaisuja uudella tavalla. Sellai-
nen oli päätös perustaa saksalais-suomalainen osakeyhtiömuotoinen tekonivelsai-
raala, jonne keskitettäisiin kaikki sairaanhoitopiirin tekonivelkirurgia. Tämä tul-
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kittiin ulkoistamiseksi. Uudenlaisesta toimintamallista oli seuraavanlaisia odotuk-
sia:  

 Wittgensteiner Kliniken osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja … ja piirin-
johtaja… odottavat uudenlaisen toimintamallin parantavan potilaiden hoitoa 
ja edistävän alan tieteellistä tutkimusta. (PSHP 2000) 

Sopimusohjausmenettelyyn perustuva palvelutuotanto mahdollistui, kun sai-
raanhoitopiiri aloitti sopimusohjaushankkeen yhteistyössä eri ministeriöiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa. Sopimusmenettelyn tarkoituksena oli varmistaa sairaan-
hoitopiirin yksiköiden myyntituloihin perustuva rahoitus ja luoda edellytykset 
sopeuttaa toiminta kuntien toiveita ja maksukykyä vastaaviksi. Sopimusohjauk-
seen siirtyminen tarkoitti palvelusopimusten tekemistä kuntien muodostamien 
tilaajien tai tilaajarenkaiden kanssa. Sopimusohjaukseen liittyvien neuvottelujen 
merkitystä kuvattiin seuraavasti: 

Sopimusohjaukseen perustuvan palvelutuotannon aloittamiseen vuonna 1999 
liittyvät neuvottelut jäsenkuntien ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien 
kanssa antoivat uuden näkökulman toiminnan suunnitteluun niin palvelun ti-
laaja- kuin tuottajapuolelle. (PSHP 1998) 

Sopimusohjausmenettelyä kehitettiin myös yhteistyössä yliopiston kanssa 
selvittämällä alueen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeet. Epidemiologinen 
selvitystyö tehtiin kuntakohtaisesti. Kehittämistyötä tehtiin sopimusohjauksen 
ohjaus- ja seurantaryhmässä. 

… käynnistämällä hanke mm. tilaajarenkaiden toiminnan kehittämiseksi. 
(PSHP 2000) 

Muualla sopimusohjauksen mallintamista seurattiin tarkoin ja sairaanhoitopii-
rin oman sopimusohjauksen pääpaino siirtyi kuntakohtaisten kokonaispalveluso-
pimusten valmisteluun. Ensimmäiset sitovat palvelusopimukset laadittiin vuodes-
ta 2000 lähtien kaikkien halukkaiden jäsenkuntien kanssa. Järjestelmän tavoittee-
na oli ennakoida paremmin kuntien erikoissairaanhoidon menot. Ensimmäisen 
sopimusohjaukseen perustuvan toimintavuoden kokemukset vahvistivat järjestel-
män tavoitetta, jota arvioitiin seuraavasti:  

… Kokonaislaskutussopimuksiin sidottu toiminta paransi erikoissairaanhoi-
don kustannusten arvioitavuutta ja tasasi merkittävällä tavalla aikaisemmas-
sa tuotekohtaisessa laskutusjärjestelmässä tyypillisiä vuosittaisia kuntakoh-
taisia kustannusten vaihteluita. (PPSHP 2000) 



 

 124 

Sopimustasoista ja sopimusten ylittymisen ja alittumisen ehdoista oli sovittu 
tarkkaan. Sopimusten ylittyminen ensimmäisenä toimintavuonna merkitsi jäsen-
kunnille rahan palautusta. 

Yksittäisen kunnan terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi sai-
raanhoitopiirille solmitun sopimuksen mukaisesti. Tavoitteena oli optimoida pal-
velujen tuottamisen taloudellisuus karsimalla päällekkäiset kustannustekijät. Uu-
denlaisen toiminnan onnistuminen merkitsi jatkoa hankkeelle. 

… kunnan terveyspalvelujen kokonaissopimus onnistui suunnitelman mukai-
sesti, joten hanketta jatketaan. (PPSHP 1999) 

Liikelaitostaminen oli uusi palvelujen järjestämisen muoto ja yhdistetystä la-
boratoriosta päätettiin muodostaa liikelaitos vuoden 1999 alusta. Liikelaitos mer-
kitsi toimintamallina monenlaisia mittavia muutoksia, joiden tavoitteena oli te-
hokkuuden ja laadun parantaminen. Ensimmäistä toimintavuotta kuvattiin seuraa-
vasti:  

Sairaanhoitopiirin ensimmäisenä liikelaitoksena toimintansa aloittanut La-
boratoriokeskus … on … vahvistanut näkemystä siitä, että uudentyyppisellä 
toimintamallilla palvelutuotantoa voidaan laadullisesti parantaa ja lisätä te-
hokkuutta. Toimintavuosi 1999 merkitsi mittavia rakenteellisia, hallinnollisia, 
tuotannollisia sekä tiedonhallintaan ja toimintaympäristöön liittyviä muutok-
sia, joiden tarkoitus on alentaa tuotantokustannuksia sekä parantaa laatua ja 
asiakaspalvelua. (PSHP 1999) 

Liikelaitokselle nimettiin johtokunta ja siitä muodostettiin erillinen taseyk-
sikkö. Liikelaitoksen johtokunnan haaste oli luoda aito liiketoiminta ja sen edel-
lyttämä riittävä itsenäisyys osana kuntayhtymän hallintoa. Laboratoriokeskuksella 
oli merkittävä rooli valtakunnallisena edelläkävijänä laboratorioiden markkinoi-
den avaamisessa kilpailulle sekä kilpailun rajoitteiden raivaamisessa.  

Ensimmäisenä toimintavuonna käynnistetty laboratoriopalveluiden tarjoami-
nen yksityislääkäreiden potilaille ja yksityiseen työterveyshuoltoon vakiinnu-
tettiin osaksi liiketoimintaa. Tämä linjaus on ollut kunnallisen terveydenhuol-
lon piirissä ensimmäinen vakava pyrkimys käynnistää aito kilpailu markki-
noista alan yksityisten palveluntuottajien kanssa. (PSHP 2000) 

Laboratoriokeskuksen uudesta toimintalinjasta viritettiin laaja julkinen kes-
kustelu. Keskustelun tarkoitusta raportoitiin seuraavasti:  
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Tällä on tietoisesti pyritty siihen, että käynnistynyt julkinen keskustelu, johon 
ovat toimintavuoden aikana osallistuneet Kilpailuvirasto, sosiaali- ja terve-
ysministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö, saattaa merkittävällä taval-
la muuttaa laboratorioalan markkinoita ja kilpailun edellytyksiä jo lähitule-
vaisuudessa. (PSHP 2000) 

4.5.2 Uudistukset rakenteissa ja toiminnan organisoinnissa 

Uudistuksiin rakenteissa ja toiminnan organisoinnissa muodostettiin sisällön ana-
lyysin perustella yläkategorioiksi seuraavat: organisaatiouudistus, rakenneuudis-
tuksen suunnittelu, kunnallinen liikelaitos sekä toimintojen rationalisointi. Taulu-
kossa 22 on esitetty vuosien 1996–2000 aineistoista muodostetut ala- ja yläkate-
goriat. 

Taulukko 22. Rakenteiden ja toiminnan organisoinnin ala- ja yläkategoriat vuosien 
1996–2000 aineistoista. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Hallinnon keventäminen 

Tulosalueorganisaation uudistaminen 

Tulosalueen sisäisen yhteistyön parantaminen 

Organisaatiouudistus 

Terveydenhuoltoalueen suunnittelu 

Tekonivelsairaalan perustamispäätös 

Rakenneuudistuksen suunnittelu 

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen Kunnallinen liikelaitos 

Sairaanhoitopiirin eri toimintojen uudellen 

järjestäminen 

Toimintojen rationalisointi 

Organisaatiouudistuksella tavoiteltiin hallinnon keventämistä yhdistämällä sai-
raanhoitopiirin ja yliopistollisen sairaalan strateginen johto sekä järjestämällä uu-
delleen johtavien viranhaltijoiden tehtäväalueita ja toimenkuvia. Tulosalueorgani-
saatiota uudistettiin muodostamalla yliopistolliseen sairaalaan tulosyksiköitä si-
sältävät tulosalueet. Tulosalueorganisaation uudistamisen mahdollisuuksia kuvat-
tiin näin: 

…tulosyksikkötyöskentely antaa hyvät mahdollisuudet tulevaisuuden visioin-
tiin ja eteenpäin katsovaan suunnitteluun. Tulosalue vähentää myös yksiköi-
den keskinäistä yhteydenpidon esteitä. Tulosaluekokoukset puolestaan edistä-
vät yhteistyötä ja parantavat tiedonkulkua. (PSHP 1997) 
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Tulosalueiden toiminta keskitettiin omien tulosaluekanslioiden kautta tapah-
tuvaksi. Tulosalueiden sisällä aloitettiin järjestelmällinen yhteistyö. 

Rakenneuudistuksen suunnitteluun sisältyi erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon alueellisen toimintamallin perustamisen selvitys ja… 

Selvitystyössä päädyttiin esittämään mm. uuden terveydenhuoltoalueen pe-
rustamista... (PSHP 2000) 

Alueen kunnat linjasivat, että terveydenhuoltoalueen hallinnollinen vastuu 
siirtyy sairaanhoitopiirille vuoden 2002 alusta. Toinen merkittävä rakenneuudis-
tuksen suunnitteluun sisältyvä päätös oli tekonivelsairaalan perustamispäätös. 
Päätöksen mukaan kaikki sairaanhoitopiirin tekonivelkirurgia siirrettäisiin uuteen 
sairaalaan vuoden 2002 syksyllä. 

Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen laboratorion toimialalle merkitsi sai-
raanhoitopiiriin rakenteellista ja toiminnallista muutosta. Sairaanhoitopiirin stra-
tegisen suunnitelman vuoteen 2004 mukaan… 

On tärkeää, että sairaanhoitopiiri kykenee tuottamaan palveluita kysyntää 
tyydyttävästi ja markkinakelpoiseen hintaan. … (PSHP, 1998)  

Toimintojen rationalisointi sairaanhoitopiirin eri toimintojen uudelleen järjes-
tämisenä sisälsi monenlaisia toimenpiteitä. Sairaanhoitopiirin tietotekniikkakes-
kus siirrettiin merkittävänä uudelleenjärjestelynä osaksi kaupungin tietotekniik-
kakeskusta. 

… yliopistollisen sairaalan tietotekniikan henkilöstö, yhteensä 33 vakanssia, 
siirtyi huhtikuun alusta … kaupungin palvelukseen. (PSHP 1997) 

Muita uudelleenjärjestelyjä olivat psykiatrian avohoidon siirtäminen osaksi 
kaupungin terveyspalveluja, yö- ja viikonloppupäivystyksen keskittäminen yli-
opistolliseen sairaalaan, lääkekeskustoiminnan keskittäminen alueella laborato-
riopalvelujen siirtoja terveyskeskuksesta aluesairaalaan ja synnytystoiminnan lo-
pettamista aluesairaalasta. 

4.5.3 Tulosvastuu suhteessa uudistuksiin 

Tulosvastuun tulkittiin olevan yhteydessä uudistettuun hallintomalliin, liikelaitos-
tamiseen sekä prosessijohtajuuteen. Tulosvastuun yläkategorioiksi muodostettiin 
sisällön analyysin perusteella seuraavat: tulosyksikön johtajuus, tulosalueen joh-
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tajuus, toimitusjohtajuus sekä prosessijohtajuus. Taulukossa 23 on esitetty vuosi-
en 1996–2000 aineistoista muodostetut tulosvastuun ala- ja yläkategoriat. 

Taulukko 23. Tulosvastuun ala- ja yläkategoriat vuosien 1996–2000 aineistoista.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Tulosvastuullisten yksiköiden ja niiden johtajien 

määrääminen 

Sairaanhoidollisen tulosyksikön johtajan 

kelpoisuuden laajentaminen ei – lääkäreille 

Tulosyksikön johtajan vastuu 

Tulosyksikön johtajuus 

Tulosyksikön johtajan ja varahenkilön vastuu Tulosalueen johtajuus 

Toimitusjohtaja liikelaitoksen johdossa Toimitusjohtajuus 

Prosessien vastuuhenkilöt Prosessijohtajuus 

Tulosyksikön johtajuus sisälsi alakategorioina tulosvastuullisten yksiköiden ja 
niiden johtajien määräämisen, sairaanhoidollisen tulosyksikön johtajakelpoisuu-
den laajentamisen ei-lääkäreille sekä tulosyksikön johtajan vastuun. Hallitus ja 
johtokunta nimittivät yliopistollisen sairaalan tulosvastuulliset yksiköt ja niiden 
vastuullisen johtajan määräajaksi. Tulosyksikön johtajan kelpoisuutta laajennet-
tiin pelkästään lääkäriprofessioon perustuvasta kelpoisuudesta siten, että käytän-
nössä myös terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinnon suorittaneilla ylihoitajilla 
oli tehtävään kelpoisuus. Uusi tulosyksikön johtajan kelpoisuus määriteltiin joh-
tosäännössä seuraavasti: 

Sairaanhoitotoiminnan tulosyksikön johtajana on ylilääkäri tai erityisestä 
syystä muu lääkäri tai muu soveltuvan terveydenhuoltoalan korkeakoulutut-
kinnon suorittanut viranhaltija. (PSHP, johtosääntö, 1997) 

Tulosyksikön johtaja vastasi tulosyksikkönsä toiminnallisen ja taloudellisen 
suunnitelman valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. Lisäksi hän johti yh-
teistyössä johtoryhmän kanssa tulosyksikkönsä toimintaa ja sen yhteensovittamis-
ta muiden tulosyksiköiden toiminnan kanssa. Tulosyksikön johtaja vastasi seuraa-
vien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 1998–2000 valtuusto asetti sitoviksi toi-
minnallisiksi tavoitteiksi jäsenkuntien hoitopäivät ja käynnit, joiden määrä 
oli sidottu jäsenkuntamyyntiin. (PSHP 1998) 

Yliopistollisessa sairaalassa olivat hallituksen määräämät sairaanhoidon tu-
losalueet ja tukipalvelujen tulosalue. Tulosalueen johtajuus sisälsi alakategoriana 
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tulosalueen johtajan ja varajohtajan vastuun. Hallitus nimitti toimikaudekseen 
tulosalueen johtajan kyseisen tulosalueen tulosyksiköiden johtajista tai hallinto-
keskuksen lääkäreistä. Tulosalueen johdon nimittämisellä selkiytettiin johtamista 
siten, että hallitus nimitti tulosaluejohtajan työparin asianomaisten tulosyksiköi-
den ylihoitajista tai hallintokeskuksen ylihoitajista. Tulosalueen johtajan varahen-
kilönä toimi hänen työparinsa. Tulosalueen johtajan ja hänen varahenkilönsä teh-
tävät määriteltiin seuraavasti:  

… tehtävänä on suunnitella, yhteensovittaa, arvioida ja kehittää tulosalueen-
sa toimintaa sairaanhoitopiirissä. (PSHP, johtosääntö, 1997) 

Sairaanhoitopiirin ensimmäisen perustetun liikelaitoksen johtamisessa sovel-
lettiin tulosvastuun periaatetta. Liikelaitosta johti toimitusjohtaja. Hänen päätös-
valtaansa kuuluivat liikelaitosorganisaatio, johtoryhmän jäsenten nimeäminen ja 
johtoryhmän tehtävien määrittely. Toimitusjohtajan tehtävinä oli suunnitella, yh-
teensovittaa, arvioida ja kehittää liikelaitoksen toimialojen mukaista toimintaa. 
Liikelaitoksella oli johtokunta, joka… 

… vastaa valtuuston liikelaitokselle asettamien toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden toteutumisesta. (PSHP, Laboratorioliikelaitoksen johtosääntö, 
2000) 

Prosessijohtajuus liittyi hallituksen määrittelemiin prosesseihin ja niiden vas-
tuuhenkilöiden tehtäviin. Prosessit olivat tulosyksiköiden yhteisiä toimintakoko-
naisuuksia, joilla … 

… edistetään sairaanhoitopiirin sairaaloiden ja niiden tulosyksiköiden keski-
näistä työnjakoa. (PSHP, johtosääntö, 1997) 

Prosessin vastuuhenkilö huolehti prosessin suunnittelusta, toteuttamisesta ja seu-
rannasta. 

4.5.4 Johtamisen kehittäminen 

Laatujohtamisesta prosessijohtamiseen 

Johtamisen tulkittiin muodostavan sisällön analyysin perusteella vuosina 1996–
2000 laatujohtamisen, prosessijohtamisen ja strategisen suunnitelman yläkatego-
riat. Taulukossa 24 on esitetty johtamisen ala- ja yläkategoriat vuosien 1996–2000 
aineistojen perusteella. 
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Taulukko 24. Johtamisen ala- ja yläkategoriat vuosien 1996–2000 aineistoista.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Toiminnan kehittäminen systemaattisesti eri 

laatureferenssien mukaisesti 

Suomen laatupalkintokilpailuun osallistuminen 

Sairaala laatusertifikaatin saajana 

Laatujohtaminen 

Prosessikeskeinen lähestymistapa johtamisessa Prosessijohtaminen 

Strateginen suunnitelma toiminnan ohjaukseen Strateginen suunnitelma 

Laatujohtamiseksi nimetty yläkategoria sisälsi sairaanhoitopiirien toiminnan ke-
hittämisen eri laatureferenssien mukaisesti. Pitkäjänteistä ja systemaattista laatu-
työtä tehtiin sairaanhoitopiireissä joko Suomen Laatupalkintokriteeristön tai ISO 
9002 -standardin pohjilta. 

Suomen Laatupalkintokriteristön mukainen dokumentointi aloitettiin sairaan-
hoitopiirissä johtajuuden valinnalla ensimmäiseksi arviointialueeksi. Johtamisen 
keskeiset kehittämistarpeet saatiin selville seuraavasti: 

Laadittujen dokumenttien itsearviointi toteutettiin tulosyksiköittäin ja lisäksi 
kaikkien tulosyksiköiden johtoryhmät saivat ulkopuolisen Suomen Laatupal-
kintoarvioitsijan palautteen omasta dokumentistaan. Näin saatiin kartoitetuk-
si johtamiseen liittyvät keskeiset kehittämistarpeet yksiköittäin. (PSHP 1996) 

Sairaanhoitopiirin laadunhallintaa terävöitettiin entisestään asiakaslähtöisyy-
den, prosessikeskeisyyden, systemaattisuuden ja jatkuvan laadun parantamisen 
periaatteiden soveltamisella toiminnan kehittämiseen. Laatuprojektien systemaat-
tista toteuttamista kannustettiin vuosittain palkitsemalla paras laatuprojekti. Vuo-
sia jatkuneen laatutyön luonnollinen jatke oli sairaanhoitopiirin osallistuminen 
Suomen Laatupalkintokilpailuun. 

Sairaanhoitopiiri osallistui toimintavuonna Suomen Laatupalkintokilpailuun. 
Tavoitteena oli saada ulkopuolinen arviointi useita vuosia tehdyn laatutyön 
tämän hetkisestä tilasta ja kehittämistarpeista. (PSHP 2000) 

Arvioinnin mukaan sairaanhoitopiirin vahvuuksia olivat seuraavat: johtajuus, 
strateginen suunnittelu, asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus, suorituskyvyn mit-
taaminen, huippusuorituksiin tähtäävät toimintatavat, yhteiskunnallinen vastuu ja 
ympäristövaikutusten hallinta. Sairaanhoitopiirin parantamisalueita olivat seuraa-
vat: tukiprosessit, toimittaja- ja yhteistyöprosessit sekä tulosten mittaaminen, esit-
täminen ja analysointi. 
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Toisenlaisen laatureferenssin, eli ISO 9002 -standardin, mukainen laatupro-
jekti eteni yliopistollisessa sairaalassa laatukäsikirjojen tekemisenä. Laadunhallin-
tajärjestelmän sertifiointiin tähtäävät ulkoiset auditoinnit johtivat vuonna 2000 
toivottuun tulokseen, jota kuvattiin seuraavasti: 

KYS sai julkisuudessa paljon huomiota, kun sille myönnettiin ensimmäisenä 
suurena sairaalana Euroopassa ISO 9002 -standardiin perustuva laatuserti-
fikaatti. Laatujärjestelmä osoittikin toimintaa ohjaavana uutena käyttökelpoi-
sena työkaluna merkityksensä työprosessien entistä parempana hallittavuute-
na. (PSSHP 1999) 

Johtamisen kehittäminen liittyi laatutyöhön, samoin kuin valtuuston määritte-
lemien toimintaprosessien toteuttaminen. Pilottiprosessien kuvaamisella ja analy-
soimisella pyrittiin oppimaan prosessien budjetointia ja johtamista. Prosessijoh-
tamisen tarkoituksena oli siirtää linjaorganisaation ohjausta toiminnan ohjauksen 
suuntaan ja selkeyttää vastuusuhteita sekä kustannusvastuullisuutta. Seuraava 
lainaus kuvaa prosessikeskeisen lähestymistavan merkitystä: 

Prosessikeskeistä lähestymistapaa korostettiin organisaation johtamisessa 
ylimmältä tasolta lähtien, kun perinteiseen hierarkkiseen organisaatiokaavi-
oon otettiin mukaan läpi organisaation kulkevia ydinprosesseja ja tukiproses-
seja. (PSHP 1996) 

Valtuusto hyväksyi strategisen suunnitelman kahden valtuustokauden ajaksi 
ohjaamaan sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelua. Strategisen suunnitelman 
päämäärää kuvattiin seuraavasti: 

Sen päämääränä ovat alueellisen erikoissairaanhoidon toimintaedellytysten 
ja kehityksen turvaaminen, kustannustehokkuuden sekä palveluiden laadun 
jatkuva parantaminen. (PSHP 1998) 

Johtamiskoulutus liittyi tiiviisti edellisiin johtamisen pääkategorioihin. Kou-
lutuksen sisällöt muodostuivat esimiesten, laadunohjaajien ja projektiryhmien 
laadunhallintakoulutuksesta sekä laatujohtamisen koulutuksesta ylilääkäreille ja 
ylihoitajille. Esimiehet saivat valmennusta myös prosessien kuvaamiseen ja ana-
lysointiin. Strategista suunnitelmaa tehtiin tunnetuksi kouluttamalla tulosalueiden 
ja aluesairaaloiden johtajia. 
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Tulosmittaaminen laatumittareilla 

Laadun kehittämiseen sairaanhoitopiireissä liittyi oleellisesti erilaisten laatumitta-
reiden kehittäminen sekä tulosmittaaminen. Tulosmittaamisen yläkategorioiksi 
tulkittiin sisällön analyysin perusteella palvelun laatu, henkilöstön näkemykset 
sekä BSC-mittaristo. Taulukossa 25 on esitetty vuosien 1996–2000 aineistosta 
muodostetut tulosmittaamisen ala- ja yläkategoriat. 

Taulukko 25. Tulosmittaamisen ala- ja yläkategoriat vuosien 1996–2000 aineistoista.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Polikliinisen palvelun laadun mittaaminen ja kehittäminen 

Vuodeosastohoidon laadun mittaaminen 

Sairaalan ulkoisen ja sisäisen palvelukyvyn mittaaminen 

Jäsenkuntien ja muiden asiakkiden mielipiteiden selvittäminen 

Palvelun laatu 

Henkilöstön näkemysten mittaaminen ja toiminnan kehittäminen Henkilöstön näkemykset 

BSC-tasapainotetun mittariston kehittäminen BSC-mittaristo 

Palvelun laatu sisälsi monien laatumittareiden kehittämisen ja käyttöönoton. 
Asiakaslähtöisen polikliinisen palvelun laadun mittaamiseen kehitettiin vuosien 
ajan omaa palvelumittaria. Se otettiin laajaan käyttöön avohoitoyksiköihin. 

Lähes kaikilla … poliklinikoilla otettiin systemaattiseen käyttöön palvelun 
laatumittari, jonka avulla saatujen tietojen pohjalta käynnistettiin lukuisia 
palvelun laatuun liittyviä kehittämisprojekteja. (PSHP 1997) 

Vuodeosastohoidon laadun mittaaminen edellytti siihen tarkoitukseen laatu-
mittarin kehittämisen ja käyttöönoton. Sairaalan ulkoisen palvelukyvyn mittaami-
nen sisälsi sairaaloiden palvelukyvyn arvioinnin yhteistyössä terveyskeskusten 
kanssa. Lisäksi kuntakierroksella kerättiin kuntien ja terveyskeskusten näkemyk-
siä sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistarpeista. Sairaalan sisäisiä palveluja 
mitattiin hallintokeskuksen palvelukykymittarilla. 

Henkilöstön näkemyksiä kuvaavana mittarina käytettiin vuosittain tuloskun-
tomittaria. Mittarilla saatujen tietojen hyödyntämistä kuvattiin seuraavasti: 

Mittaria oli hyödynnetty edellistä vuotta paremmin käymällä tulokset läpi 
johtoryhmissä ja tulosyksiköiden erilaisissa neuvotteluissa, lisäksi sitä käytet-
tiin kehittämishankkeiden käynnistyksissä ja tuloskeskusteluissa. (PSHP1996) 
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BSC-tasapainotetun mittariston kehittämien liittyi strategiseen suunnitelmaan 
toiminnan ja sen tuloksellisuuden mittaamiseen. Sairaanhoitopiirin strategia tuo-
tiin BSC-mallin avulla käytännön toiminnaksi, jota kuvasi seuraava lainaus:  

Tarkasteltaville näkökulmille (asiakas, prosessit, henkilöstö, uudistuminen ja 
talous) on määritelty sairaanhoitopiirin menestystekijät ja niistä johdetut pit-
kän aikavälin tavoitteet. Kullekin menestystekijälle on kehitetty mittareita, 
joilla saaduille mittaustuloksille on asetettu tavoitteet. (PSHP 2000) 

4.6 Kohti parempaa johtamista ja uudenlaista palvelutuotantoa 
vuosina 2001–2005 

Vuosien 2001–2005 dokumenttiaineistojen sisällön analyysin tulosten perusteella 
päädyttiin tulkintaan, jonka mukaan managerialismin mukaista johtamista ja uu-
distamista ilmeni selvimmin yhdessä sairaanhoitopiirissä. Analyysin edetessä 
vahvistui näkemys managerialismin ilmenemisestä siten, että managerialismin 
piirteet kietoutuvat toisiinsa. Yksittäisiä jo aiemmin ilmenneitä ja raportoituja 
managerialismin piirteitä tuli esille myös muista tutkimuksessa mukana olleista 
sairaanhoitopiireistä. Niitä olivat mm. markkinaohjautuvuuteen sisältyvät sopi-
musohjus ja liikelaitosten perustaminen sekä johtamiseen sisältyvät johtamiskou-
lutus ja henkilöstön palkitseminen. Nämä yksittäiset managerialismin piirteet jäi-
vät kuitenkin irrallisiksi, minkä takia keskityttiin analysoimaan yhden sairaanhoi-
topiirin managerialistisia piirteitä vuosien 2001–2005 dokumenteista.  

Vuosien 2001–2005 dokumenttiaineistojen sisällön analyysin perusteella tul-
kittiin managerialismin ilmenevän johtamiseen kouluttautumisena, strategisena 
johtamisena, markkinaohjautuvuuteen liittyvänä uudenlaisena palvelutuotantona 
sekä sairaanhoitopiirin uudistuneina rakenteina ja toiminnan organisointina. Li-
säksi taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden tulkittiin olevan yhtey-
dessä johtamiseen ja toiminnan uudistamiseen. Henkilöstön palkitsemisella oli 
yhteys tuloksellisuuteen. 
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4.6.1 Johtamisen uusiutuminen 

Johtamiseen kouluttautuminen 

Managerialistinen johtaminen sisältää näkemyksen ammattimaisesta johtajuudes-
ta, johon kouluttaudutaan. Luokittelurungon mukaisen sisällön analyysin perus-
teella johtamiskoulutuksesta muodostettiin vuosien 2001–2005 aineistoista yksi 
yläkategoria, joka nimettiin johtamiseen kouluttautumiseksi. Taulukossa 26 on 
esitetty vuosien 2001–2005 aineistoista muodostettu yläkategoria alakategorioi-
neen.  

Taulukko 26. Johtamiskoulutuksen ala- ja yläkategoriat vuosien 2001–2005 aineis-
toista.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Johdon koulutus 

Lähiesimiesten koulutus 

Laatukoulutus 

Johtamiskoulutuksen arviointi 

Johtamiseen kouluttautuminen 

Johdon koulutus tulkittiin sisällön analyysin perusteella tavoitteelliseksi. Koulu-
tus oli suunnattu ylimmälle johdolle, se sisälsi johtamisen täydennyskoulutuksia 
ja sillä oli jatkuvuutta. Johtamiskoulutuksen tavoitteena oli asiantuntijaorganisaa-
tion johtamisen kehittäminen, strategisten linjausten ymmärtäminen ja yhteiseen 
toimintatapaan sitoutuminen. Johtamiskoulutuksella haluttiin myös lisätä innova-
tiivisuutta ja uudistaa toimintakulttuuria. Johtamiskoulutuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistui yhteistyökumppanina ulkopuolinen koulutusyritys. Johta-
miskoulutuksen merkitystä pidettiin suurena, koska… 

… samaan aikaan toteutetaan ja valmistellaan sairaanhoitopiirin organisaa-
tiouudistusta vuosille 2004–2005. (PSHP 2003) 

Johtajakoulutukseen osallistui noin 80 henkilöä. Osallistujat olivat sairaan-
hoitopiirin ylintä johtoa, tulosaluejohtoa, tulosyksikköjohtajia, ylihoitajia ja joita-
kin tiettyjä henkilöitä, joiden tehtäviin kuului asiantuntemukseen perustuva johta-
juus. Uusien johtotehtäviin valittujen henkilöiden johtajakoulutuksesta huolehdit-
tiin järjestämällä koulutusta tarpeen mukaan.  

Johtamisen täydennyskoulutukset sisälsivät yleistä täydennyskoulutusta joh-
tajille ja lähiesimiehille mm. henkilöstöjohtamisesta. Johtajakoulutuksen kohde-
ryhmille järjestettiin erikseen täydennyskoulutusta strategiaprosessista. Lisäksi 
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johtamisosaamista vahvistettiin lähettämällä vuosittain joitakin henkilöitä PD- ja 
MBA-koulutuksiin.  

Lähiesimiesten koulutuksen tavoitteena oli antaa valmiuksia johtamiseen ja 
kytkeä vastuuyksikön toiminta strategisen suunnitelman toteuttamiseen. Koulu-
tuksen laajuus oli 10 opintoviikkoa ja siihen osallistuivat kattavasti tulosyksiköi-
den esimiehet. Lähiesimiehille tarkoitetun sairaanhoitopiirin oman esimieskoulu-
tuksen jatkuvuus turvasi uusien esimiesten koulutuksen. 

Laatukoulutus liittyi laadunhallinnan osaamiseen ja sen käytännön toteutuk-
sen siirtoon sairaanhoitopiirin hallinnosta tulosalueille, jossa toteutuksesta vasta-
sivat tulosalueiden johtajat ja varajohtajat. Master of Quality -tutkinnon suoritta-
neiden myötä tulosalueiden laadunhallinnan perusosaaminen oli vahvaa. 

Johtamiskoulutuksen vaikutusten arviointi aloitettiin vuoden 2005 lopussa. 
Koulutuksen painottamisesta johtamiskoulutukseen oli seuraava arviointi: 

Koulutuksen painottaminen johtamiskoulutukseen paransi johtamistehtävissä 
ja esimiestehtävissä toimivien taitoja sairaanhoitopiirin strategian, strategis-
ten tavoitteiden ja henkilöstöjohtamisen alueilla. (PSHP 2003) 

Strateginen johtaminen 

Sairaanhoitopiirien johtamista tulkittiin edellisillä kausilla tulosjohtamisen peri-
aatteiden, laatujohtamisen ja prosessijohtamisen pääkategorioiden avulla. Vuosien 
2001–2005 aineistoista tehdyn johtamisen sisällön analyysin perusteella muodos-
tettiin yläkategoriaksi strateginen johtaminen. Alakategoriat määriteltiin strategi-
seksi suunnitteluksi, laatujohtamiseksi ja prosessijohtamiseksi Taulukossa 27 on 
esitetty vuosien 2001–2005 aineistoista muodostetut ala- ja yläkategoriat. 

Taulukko 27. Johtamisen ala- ja yläkategoriat vuosien 2001–2005 aineistoista.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Strateginen suunnittelu 

Laatujohtaminen 

Prosessijohtaminen 

Strateginen johtaminen 

Strateginen suunnittelu sisälsi strategisen suunnitelman uudistamistyötä, joka oli 
sekä päivitystä että uudistamista. Uudistamistyöhön osallistuivat sairaanhoitopii-
rin valtuusto, hallitus ja ylin johto. Päivitetyn strategisen suunnitelman strategiset 
tavoitteet asiakkaan, prosessien, henkilöstön, uudistumisen ja talouden näkökul-
mista, vyörytettiin kaikille organisaatiotasoille. Strategisten tavoitteiden toteutu-
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mista mitattiin tasapainotettuun mittaristoon (BSC) näkökulmittain suunniteltujen 
mittareiden avulla. Tämä muodosti johdon tietojärjestelmän, jota kuvattiin näin: 

Balanced Score Cardiin pohjautuva, valtakunnallisestikin terveydenhuollossa 
ainutlaatuinen johdon tietojärjestelmä vakiintui käyttöön. Siinä on voitu sa-
manaikaisesti tarkastella viiden näkökulman avulla saatuja tuloksia ja niiden 
taustalla olevaa tulosyksikkökohtaista tietoa. (PSHP 2002) 

Uusitussa strategiassa määriteltiin ensimmäisen kerran sairaanhoitopiirin eet-
tiset periaatteet, jotka olivat seuraavat: 

… hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen ja osaamisen arvostaminen. (PSHP 
2002) 

Strategisen suunnitelman uudistaminen oli jatkuvaa työtä. Uusi strateginen 
suunnitelma esitettiin valtuustolle hyväksyttäväksi syksyllä 2006.  

Laatujohtamiseksi tulkittu systemaattinen laadunhallintatyö, osana strategista 
uudistumista, eteni Suomen laatupalkintokriteerien mukaisesta laatutyöstä 
EFQM:n eli Euroopan laatupalkintokriteerien käyttöön. Laadun parantamisen 
lähtökohtana oli edellä mainittuihin kriteereihin perustuva itsearviointi, joka liittyi 
tulosyksiköiden toiminnan ja talouden suunnitteluprosessiin. Parhaita laatuprojek-
teja palkittiin kahdessa sarjassa, jotka olivat laajat hankkeet ja suppeat hankkeet. 
Ulkoisiin laatupalkintokilpailuihin osallistuttiin menestyksekkäästi, mitä kuvasi 
seuraava lainaus: 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirille myönnettiin vuonna 2004 kansallinen Best 
Practice -palkinto pitkäjänteisestä ja systemaattisesta laadunhallintatyöstä. 
(PSHP 2004) 

Sairaanhoitopiirin sisäisessä kehittämisessä keskityttiin prosessimaisen toi-
mintatavan käyttöönottoon ja johtamisen tukemiseen. Vuonna 1997 oli käynnis-
tetty valtuuston määrittelemien toimintaprosessien toteuttaminen. Yksi näistä pro-
sesseita oli ”Operatiivisesti hoidettavan sydänpotilaan hoitoprosessi”. Prosessi-
kartta valmistui ja kehittäminen jatkui: 

Toimintavuonna valmistui sairaanhoitopiirin prosessikartta, johon sisältyy 
viisi välittömään potilashoitoon ja kuusi välitöntä potilashoitoa tukevaa ja 
muuta tukiprosessia. Sairaanhoitopiirin johtaja nimesi päätöksellään kyseiset 
prosessit kehittämisen kohteiksi ja asetti niille omistajat… (PSHP 2005)  
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Prosessimainen toimintatapa toteutui, kun yliopistollisen sairaalan sydänkes-
kus perustettiin. Se aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa ja siitä todettiin seu-
raavaa: 

Sydänkeskus edustaa uudenlaista erikoisalojen rajoja ylittävää prosessimais-
ta toimintatapaa. (PSHP 2004) 

Tulosalueen johtaminen uusiutui johtosäännön muutoksen myötä. Myös tu-
losalueen johtamisen uusimiseen tulkittiin liittyvän prosessijohtaminen, jota ku-
vattiin seuraavasti:  

Tulosalueen kautta johdettiin keskeisimpiä toiminnan prosesseja ja otettiin 
ratkaistavaksi koko tulosaluetta koskevia ongelmia. (PSHP 2002) 

Prosessien määrittely ja toiminnan järjestäminen niiden mukaisesti oli jatkoa 
pitkäjänteiselle asiakaslähtöiselle laatutyölle. Myös valtuuston hyväksymällä tun-
nuslauseella ”Yhdessä terveyttä” haluttiin korostaa yhteistyötä yli organisaatiora-
jojen potilaan kannalta parhaan mahdollisen hoidon tuottamiseksi.  

4.6.2 Markkinaohjautuvuus palvelutuotannon uudistajana 

Markkinaohjautuvuus palvelutuotannon uudistajana merkitsi sitä, että sopimus-
menettely vakiintui ja laajentui, liikelaitostoiminta laajentui, kilpailu konkretisoi-
tui ja ulkoistaminen jatkui. Niistä muodostettiin vuosien 2001–2005 aineistojen 
sisällön analyysin perusteella markkinaohjautuvuuden yläkategoriaksi palvelutuo-
tannon uudistaminen. Taulukossa 28 on esitetty markkinaohjautuvuuden yläkate-
gorian lisäksi siihen liittyvät alakategoriat. 

Taulukko 28. Markkinaohjautuvuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 2001–2005 aineis-
toista. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Sopimusmenettelyn vakiintuminen ja laajentuminen 

Liikelaitostoiminnan laajentaminen 

Kilpailun konkretisoituminen 

Ulkoistamisen jatkuminen 

Palvelutuotannon uudistaminen 

Sopimusmenettelyn merkitys palvelutuotannon ohjauksessa kuntien ja sairaanhoi-
topiirin yhteistyömuotona vahvistui huolimatta palvelusopimusten toteumien 
vaihteluista tilaajittain. Palvelusopimusmenettelyä kehitettiin edelleen asiakkai-
den, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön sekä Stakesin edusta-
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jien kanssa. Kehittämistyön tarkoituksena oli parantaa erikoissairaanhoidon pal-
velujen ennustettavuutta ja kustannusten tasausta, lisätä kustannussäästöjä ja vah-
vistaa tilaajarenkaan roolia saumattomien hoitoketjujen ja muun perusturvan yh-
teistoiminnan kehittämisessä. Palvelusopimusmenettelyn yli- ja alikäyttömenette-
lystä luovuttiin, koska se todettiin epätarkoituksenmukaiseksi. Väestön hoidon-
tarvetta ja ennustetta selvitettiin ja saatuja tuloksia hyödynnettiin sopimusohjaus-
neuvotteluissa. Samoin neuvotteluissa hyödynnettiin Stakesin hoitotoiminnan 
tuottavuustietoja. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio perustuivat 
palvelumyynnille ja palvelusopimusmenettelystä oli vuosien kokemus:  

Palvelusopimusmenettely on ollut koko laajuudessaan käytössä sairaanhoito-
piirissä kuusi vuotta ja vakiinnuttanut asemansa. (PSHP 2004) 

Sopimusmenettelyn laajentuminen merkitsi sairaanhoitopiirin ja yksityisen 
terveydenhuollon palveluntuottajan välistä aiesopimusta sairaanhoitopiirin sairaa-
lan tulevasta käytöstä. Aiesopimuksen tarkoituksesta todettiin seuraavaa: 

Aiesopimuksen mukaan sairaalassa tullaan hoitamaan kuntoutus- ja hoiva-
palveluita tarvitsevia potilaita. Samoin sairaalassa on tarkoitus tuottaa va-
kuutusyhtiölle tarjottavia leikkaus- ja kuntoutuspalveluita. Tätä toimintaa 
varten perustettiin erillinen yhtiö. (PSHP 2003) 

Laboratorion liikelaitostoiminta laajeni sairaanhoitopiirin alueella. Toiminnan 
laajentamiseen liittyvä palvelu- ja tuotantorakenteen muutos vaikutti kustannuk-
siin tavoitteiden mukaisesti.  

Laboratoriokeskuksen edullinen hintataso on saanut laajaa julkisuutta, mistä 
huolimatta toiminta on ollut kannattava ja tulostavoite on ylittynyt. (PSHP 
2001) 

Liikelaitostoiminta monipuolistui sairaanhoitopiirissä siten, että alueellinen 
kuvantamiskeskus-liikelaitos aloitti toimintansa syksyllä 2004 ja sairaanhoitopii-
rin apteekkiorganisaatio yhdistettiin laboratorioliikelaitokseen. Kuvantamiskes-
kus-liikelaitoksen tavoitteena oli laajentua lähivuosina kattamaan myös alueen 
perusterveydenhuollon kuvantamisyksiköt. Apteekkitoiminnalle yhdistämien mer-
kitsi seuraavaa: 

Lääkehuollon palveluiden tuotteistus ja hinnoittelu uudistettiin liikelaitoksen 
taloudellisten tavoitteiden ja hinnoittelun pääperiaatteiden mukaisiksi. 
(PSHP 2005) 
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Laboratorioliikelaitoksen kehittäminen jatkui ja sen painopisteenä…  

… oli toiminnan kokonaisvaltainen tehostaminen, johon liittyen käynnistettiin 
toiminnan prosessi-organisoitumiseen liittyvä hanke. (PSHP 2005) 

Kilpailu konkretisoitui kilpailukyvyn parantamisen ja kilpailutusten seurauk-
sina. Kilpailukykyä pyrittiin parantamaan uudistamalla eräiden erikoisalojen päi-
väkirurgian toimintamallia sekä luomalla tukipalvelujen tulosalueella rakenteelli-
nen kehittämissuunnitelma palvelutuotanto-organisaation ja toimintatapojen ke-
hittämiseksi. Kilpailukyky oli myös keskeisesti esillä, kun yhteistyössä muiden 
yliopistosairaaloiden kanssa selvitettiin päivystystoiminnan ja erityisvelvoitteiden 
vaatimia kustannuksia yliopistosairaaloissa. Työn tarkoituksena oli … 

…selvittää, mitä ylimääräistä lakisääteisiä velvoitteita ja kustannuksia koh-
distuu julkisen sektorin tuotteisiin kilpailukykyä ajatellen. (PSHP 2003) 

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ulkopuolelta tullut erikoissairaanhoidon pal-
velujen kysyntä lisäsi kilpailutuksiin osallistumista. Sitä kuvaa seuraava lainaus: 

Erityisesti neurokirurgian, sydänkeskuksen sekä tekonivelkirurgian palvelu-
tuotantoa voitiin tarjota jäsenkuntien ulkopuolelle aiempaa enemmän. (PSHP 
2005) 

Myös jäsenkunnilla oli halu kilpailuttaa erikoissairaanhoidon palveluita. Jä-
senkuntien kilpailutuksen seurauksena aluesairaaloiden asema heikentyi. 

Kilpailutilanne terveydenhuollossa konkretisoitui, kun osa jäsenkunnista 
hankki päiväkirurgisia leikkauksia sopimusmenettelyn asemasta kilpailutta-
malla. (PSHP 2005)  

Kilpailuttamisella saatiin huomattavia säästöjä vallinneeseen hintatasoon. Tä-
tä kuvasi Laboratoriokeskuksen toteuttama eräiden mittalaitteiden ja -reagenssien 
kilpailuttaminen sairaanhoitopiirille, 24 kunnalle ja kaupungille. Kilpailuttamisen 
tarkoituksena oli kustannussäästöjen lisäksi yhtenäistää testivalikoima.  

Ulkoistamiseksi tulkittiin edellisellä kaudella tekonivelleikkausten ostaminen 
uudesta yhtiömuotoisesta sairaalasta. Tällä kaudella ulkoistettiin myös ruokahuol-
to vuoden 2005 alusta. 
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4.6.3 Uudistetut rakenteet ja toiminnan organisointi 

Johtamisen uusiutuminen ja markkinaohjautuvuus palvelutuotannon uudistajana 
vaikuttivat sairaanhoitopiirin rakenteisiin ja toiminnan organisointiin. Sisällön 
analyysin perusteella muodostettiin yläkategoriaksi uudistunut sairaanhoitopiiri. 
Taulukossa 29 on esitetty vuosien 2001–2005 aineistoista muodostetut rakentei-
den ja toiminnan organisoinnin ala- ja yläkategoriat. 

Taulukko 29. Rakenteiden ja toiminnan organisoinnin ala- ja yläkategoriat vuosien 
2001–2005 aineistoista. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Toimialue – organisaatiouudistus 

Terveydenhuoltoalueen perustaminen 

Tekonivelsairaalan perustaminen 

Apteekkiorganisaation yhdistäminen laboratorioliikelaitokseen 

Sydänkeskuksen perustaminen 

Alueellisen kuvantamiskeskus – liikelaitoksen perustaminen 

Sairaanhoitopiirin kokonaistilajärjestelyjä 

Akuuttipsykiatrian sopeuttaminen rakenteellisiin muutoksiin 

Saumattoman palveluketjun alueellisen tietohallinnon 

kehittäminen 

Uudistunut sairaanhoitopiiri 

Uudistunut sairaanhoitopiiri tulkittiin sisällön analyysin perustella pitkäjänteisen 
organisaation uudistamistyön sekä toiminnallisten uudelleenjärjestelyjen tulok-
seksi. Tulevaisuutta rakentavan toiminnallisen organisaation uudistamistyö kesti 
vuosia. Pitkän ja laajan valmistelun tuloksena valtuusto hyväksyi uuden organi-
saatiomallin ja johtosäännön tulevan voimaan portaittain vuosina 2004 ja 2005. 
Organisaatiouudistuksen tavoitetta kuvattiin seuraavasti:  

…uudistuksen eräänä tavoitteena on selventää nykyisiä johtamissuhteita ja 
taata johtajuuden kehittämisellä riittävät toimintaedellytykset tulevaisuudes-
sakin. (PSHP 2002) 

Hallinnollinen uudelleenjärjestely merkitsi yliopistollisen sairaalan viiden 
toimialueen ja kolmen palvelualueen muodostamista. Toimialueet jakaantuivat 
edelleen vastuualueisiin. Lisäksi osana organisaatiouudistusta nimitettiin toimi- ja 
palvelualueille sekä vastuualueille uudet määräaikaiset johtajat. Sairaanhoidolli-
sen toimialueen johtajan kelpoisuus ei ollut enää kytketty lääkäriprofessioon, 
vaan johtamisosaamisen.  
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Terveydenhuoltoalueen uutta toimintatapaa ja kulttuuria rakennettiin yhdis-
tämällä perusterveydenhuollon kuntayhtymän ja aluesairaalan toiminta. Tervey-
denhuoltoalueen toimintaa arvioitiin kokeilujakson jälkeen ja se oli selvityksen 
mukaan saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja sen toiminnan laajentamista esitet-
tiin seuraavasti: 

Toimenpide-ehdotuksissa esitettiin terveydenhuoltoalueen toiminnan alueel-
lista laajentamista koko Ylä-Pirkanmaaalle ja samalla sisällöllisesti käsittä-
mään myös vanhusten laitoshoidon. (PSHP 2005)  

Tekonivelsairaalan perustaminen merkitsi sairaanhoitopiirin kaikkien te-
konivelleikkausten siirtämistä ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Sairaanhoitopiiri 
perusti osakeyhtiön ja aloitti sairaalan uudisrakentamisen. Apteekkiorganisaation 
liittäminen laboratorioliikelaitokseen oli liikelaitoksen seitsemännen toiminta-
vuoden merkittävin rakenteellinen muutos vuonna 2005. Yliopistollisen sairaalan 
sydänkeskuksen perustaminen ja sen tarvitsemien tilojen peruskorjaus merkitsivät 
uudenlaisen erikoisalojen rajoja ylittävän prosessimaisen toimintatavan käynnis-
tymistä vuoden 2004 alussa. Sydänkeskus muuttui vuoden 2005 alusta taseyksi-
köksi. Alueellisen kuvantamiskeskus-liikelaitoksen perustaminen ja toiminnan 
alkaminen syyskuussa 2004 olivat myös merkittäviä palvelutoiminnan uudelleen-
järjestelyjä.  

Toiminnallisina uudelleenjärjestelyinä oli tehty 2000-luvun alussa mm. koko-
naistilajärjestelyihin kuuluvana sairaalatoimintojen siirto muualta keskussairaalan 
alueelle sekä kaupungin infektio-osaston liittäminen sisätautien klinikkaan. 
Akuuttipsykiatrian sopeuttaminen suuriin rakenteellisiin muutoksiin merkitsi mie-
lenterveystoimistojen siirtymistä kuntien omaksi erikoissairaanhoidoksi, psykiat-
risen sairaalan lakkauttamista sekä sairaansijojen vähentämistä.  

Saumattomien alueellisten hyvinvointipalvelujen ja niitä tukevan tietohallin-
non kehittäminen aloitettiin sairaanhoitopiirin ja viiden kunnan hakemuksesta 
uuden kokeilulain puitteissa. Kokeilulain alaisissa palveluketjuissa voitiin ottaa 
käyttöön palveluketjusuunnitelma, oma neuvoja, sähköinen asiakaskortti ja viite-
tietokanta. Hanke eteni sillä,  

Pirkanmaan kaikki kunnat saivat saumattoman palveluketjun kokeilulain so-
veltamisoikeuden 30.6.2004, mikä mahdollistaa aluetietojärjestelmäpalvelun 
käyttöönottamisen kaikissa Pirkanmaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. (PSHP 2004) 
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4.6.4 Taloudellisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus 

Taloudellisuuden vaatimus merkitsi vuosina 1991–1995 kustannusten leikkaamis-
ta. Aikaa kuvattiinkin ennen kokemattomaksi taloudelliseksi ajaksi. Vuosien 
2001–2005 aineistojen sisällön analyysin perusteella taloudellisuus tulkittiin ta-
louden hallinnaksi. Talouden tasapainottamisen toimenpiteet olivat tarpeen ja 
niissä onnistuttiin. Palvelusopimukset ja uudistetut palvelurakenteet ohjasivat 
toimintaa. Esimerkiksi terveydenhuoltoalueen palvelurakenteella saavutettiin sille 
asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  

Terveydenhuollon kustannusten nousu on saatu hallintaan, erikoissairaan-
hoidon alueelliset palvelut ovat säilyneet ja kehittyneet monipuolisimmiksi. 
(PSHP 2005) 

Tehokkuuden parantamisen näytöt tulivat ennen kaikkea laboratorioliikelai-
toksen viiden vuoden aikana tehdyistä rakenteellisista ja laboratoriotuotannon 
tehostamiseen liittyneistä toimenpiteistä. Tehdyn tutkimuksen mukaan toiminnan 
tuottavuus kasvoi tuona aikana yli 30 % ja keskimääräiset tuotantokustannukset 
yhtä tutkimusta kohden alenivat kuntayhtymäkonsernin näkökulmasta 27 %. 

… Laboratoriokeskuksen toimintamalli nousi … keskusteluissa ja useissa … 
kannanotoissa valtakunnalliseksi esimerkiksi onnistuneesta rakennemuutok-
sesta kunnallisen palvelutoiminnan tuottavuuden kehittämiseksi. (PSHP 
2004) 

Tuloksellisuuden tulkittiin muodostuvan sisällön analyysin perusteella tavoit-
teellisesta toiminnasta, joka nimettiin yläkategoriaksi. Alakategoriat nimettiin 
strategisiksi tavoitteiksi, palvelusopimuksiksi ja hoitotakuun toteutumiseksi. Tau-
lukossa 30 on esitetty vuosien 2001–2005 aineistoista muodostetut alakategoriat 
ja yläkategoria. 

Taulukko 30. Tuloksellisuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 2001–2005 aineistoista.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Strategiset tavoitteet 

Palvelusopimukset 

Hoitotakuun toteutuminen 

Tavoitteellinen toiminta 

Tuloksellisuuden arvioinnin tulkittiin perustuvan valtuustoon nähden sitovien ja 
muiden strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Strategisten tavoitteiden toteutu-
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mista mitattiin BSC-näkökulmittain laadittujen mittareiden avulla. Esimerkiksi 
vuoden 2005 valtuuston asettamat sitovat tavoitteet olivat seuraavat: 

… hoidon tarpeen arviointi, hoitoon pääsy kiireettömässä ja kiireellisessä 
hoidossa, ulkoisten ja sisäisten palvelusopimusten toteutuminen, epikriisien 
lähettämisviive, kehityskeskustelut, palkkamenot, toimintakate ja tilikauden 
ylijäämä. (PSHP 2005) 

ja niiden toteutumisesta todettiin näin: 

Sitovista tavoitteista toteutuivat erityisen hyvin toimintakate ja tilikauden tu-
los. (PSHP 2005) 

Muut strategiset valtuuston BSC-näkökulmittain asettamat tavoitteet toteutui-
vat sairaanhoitopiiritasolla toiminnan osalta kohtuullisesti. Poikkeamista raportoi-
tiin seuraavasti: 

Selvimmät poikkeamat tavoitteiden saavuttamisessa näkökulmittain oli asia-
kasnäkökulmassa asiakastyytyväisyydessä sekä sisäisten että terveyskeskus-
asiakkaiden osalta. … Henkilöstönäkökulmassa merkittäviä puutteita tavoit-
teiden saavuttamisessa oli työyhteisön toiminnassa, jossa tuloskuntomittarin 
tulos oli sama kuin edellisvuonna. Samoin tavoitetaso jäi saavuttamatta sai-
rauspoissaoloissa, jossa yli kolme vuorokautta kestäneiden sairauslomien 
määrä lisääntyi edellisvuodesta. Talousnäkökulman tavoitteissa merkittävin 
poikkeama oli investointiosan toteutumisessa sekä isojen että pienten hank-
keitten ja hankintojen osalta. (PSHP 2005)  

Palvelusopimuksen toteutuminen jäsenkuntien osalta vaihteli vuosien 2001–
2005 aikana hyvästä toteutumisesta sen ylitykseen. Vuonna 2005 palvelusopi-
muksen ylitykseen oli useita syitä, joista merkittävimmät olivat maaliskuussa 
voimaan tullut hoitotakuulaki, kiireettömän hoidon jonojen purkuvelvoite, hoito-
käytäntöjen muuttuminen sekä lähetemäärien kasvu.  

Hoitotakuun toteutuminen oli potilashoidossa merkittävin asia vuonna 2005. 
Yli puoli vuotta jonottaneiden potilaiden hoitoon varattiin palvelusopimusneuvot-
teluissa erillinen raha, jotta jonossa olevia potilaiden määrä saataisiin puolitettua. 
Lain edellyttämään kiireettömän hoidon toteutukseen sairaanhoitopiiri ennakoi 
pääsevänsä viimeistään heinäkuussa 2006. 



 

 143 

4.6.5 Henkilöstön palkitseminen 

Henkilöstön palkitseminen on yksi keskeisistä tulosorientotuneen johtamisen si-
sällöistä. Liikelaitoksessa henkilöstön palkitseminen mahdollistui, koska …  

Tuottavuuden kasvusta syntynyt tulos mahdollisti myös varauksen tekemisen 
tulospalkkion maksamista varten liikelaitoksen henkilöstölle. (PSHP 2005) 

Sairaanhoitopiirissä vuosittainen vakiintunut tapa oli henkilökunnan arvosta-
minen kiittämällä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 
Henkilöstön palkitsemista tulospalkkiolla valmisteltiin käyttöön määrittelemällä 
järjestelmälle kriteerit. Järjestelmä oli tarkoitus ottaa laajamittaisesti käyttöön 
vuonna 2006.  

4.7 Yhteenveto tutkimuksen kvalitatiivisen osan keskeisistä 
tutkimustuloksista  

Sairaanhoitopiirejä ei verrattu keskenään, vaan sisällön analyysissä keskityttiin 
vertailemaan kunkin sairaanhoitopiirin johtamista ja toiminnan organisointia 
muodostettuun luokittelurunkoon. Sairaanhoitopiirien ensimmäiseltä viisivuotis-
jaksolta, vuosilta 1991–1995, poimittiin dokumenttiaineistoista managerialismin 
piirteitä väljästi kaikista sairaanhoitopiireistä. Sairaanhoitopiirien johtamisessa 
korostettiin tulosjohtamisen periaatteita. Laadunvarmistus oli tulosjohtamisen 
ohella toinen managerialismin tulosorientoituneen toiminnan sovellus sairaanhoi-
topiireissä. Molemmat aihealueet sisältyivät sairaanhoitopiirien johtamiskoulu-
tusohjelmiin. Sairaanhoitopiirien johtamisen vastuut oli määritelty virkahierarkian 
ja tulosjohtamisvastuiden mukaisesti. Tulosyksikön johtamisvastuu oli määritelty 
tulosyksikön johtajalle, joka sairaanhoidollisissa tulosyksiköissä oli lääkäri.  

Tulosjohtamisen periaatteiden mukaan sairaanhoitopiireissä määriteltiin tu-
lostavoitteet ja toiminnassa korostettiin tulosten aikaansaamista. Tuloksellisuuden 
ilmeneminen oli pitkälti vaihtelevaa ja osittain näennäistä. Sairaanhoitopiirit mää-
ritelivät painopistealueiden tavoitteiden saavuttamisen tuloksellisuudeksi, mutta 
aikakaudelle tyypillisesti tuloksellisuus merkitsi usein korostetusti taloudellista 
tulosta säästöinä. Taloudellinen ja toiminnallinen tulos oli keskinäisessä yhtey-
dessä siten, että säästöistä huolimatta sairaanhoidollisia palveluita tuotettiin mää-
rällisesti huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina.  

Kansallinen taloudellinen lama merkitsi sairaanhoitopiireille 1990-luvun en-
simmäisinä vuosina niiden talouden leikkauksia monenlaisin toimenpitein. Talou-
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dellisuuden käsite muodostui talousarvion leikkaamisesta, kuntainliiton sopeut-
tamisesta, toiminnan supistamisesta, henkilöstöön kohdistuneista säästötoimenpi-
teistä, talouden ja toiminnan suhteesta, kustannuslaskennasta, kustannustietoisuu-
desta sekä priorisointikeskustelusta. Sairaanhoitopiirien rakenteiden muutokset 
olivat yhteydessä tulosjohtamiseen tulosorganisaationa. Talouden leikkaukset 
merkitsivät hallinnon rationalisointia, päällekkäisten toimintojen purkamista, eri-
koissairanhoidon rakennemuutosta sekä yhteistyötä ja työnjakoa. Sairaanhoitopii-
rien ensimmäisinä toimintavuosina niissä toteutettiin suuria rakenteellisia muu-
toksia aina sairaaloiden toiminnan lopettamisia myöten.  

Markkinaohjautuvuus tulkittiin sairanhoitopiireissä orastavaksi markkinaha-
kuisuudeksi vuosina 1991–1995. Kilpailukykyä korostettiin sairaanhoitopiireissä 
toiminnan peruspäämääränä, erikoissairaanhoitoa ohjaavien normien purun todet-
tiin mahdollistavan kilpailun potilaista ja siivouspalvelujen kilpailukykyä koros-
tettiin. Valtionosuuslaki merkitsi sairaanhoitopiireille muutosta ja uutta toiminta-
kulttuuria. Menot tuli kattaa palvelujen myynnillä. Sisäistä yrittäjyyttä korostet-
tiin ja sopimustoimintaa kehitettiin ja käytettiin ensin sairaalan ja terveyskeskuk-
sen yhteistyön kehittämisen välineenä. Yrittäjämäisen toiminnan aluksi tulkittiin 
yritystoimintaan osallistuminen ja yliopistosairaaloiden tietotekniikkayhtiön pe-
rustaminen. 

Vuosien 1996–2000 dokumenttiaineistojen ja tämän tutkimuksen viitekehyk-
sen mukaan tarkasteltuna todettiin sairaanhoitopiirien etenevän johtamisen ja 
toiminnan organisoinnin uudistamisessa omilla tavoillaan. Merkittävä manageria-
listista reformia kuvaava piirre oli monipuolistuva markkinaohjautuvuus, joka oli 
jatkoa edellisen ajanjakson orastavalle markkinahakuisuudelle. Markkinaohjautu-
vuus merkitsi liikelaitosten perustamista, toiminnan ulkoistamista sekä sopi-
musohjauksen kehittämistä ja käyttöönottoa palvelutoiminnan ohjaukseen. Ra-
kenteita ja toiminnan organisointia uudistettiin keventämällä hallintoa, organi-
soimalla tulosalueita uudelleen, suunnittelemalla terveydenhuoltoalueen ja te-
konivelsairaalan perustamisia, perustamalla kunnallinen liikelaitos sekä rationali-
soimalla sairaanhoitopiirin toimintoja 

Tulosvastuun tulkittiin olevan yhteydessä uudistettuun tulosaluemalliin, liike-
laitostamiseen sekä prosessijohtajuuteen. Tulosyksikön johtajan kelpoisuus laa-
jennettiin lääkäriprofessiosta terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinnon suoritta-
neille viranhaltijoille. Liikelaitosta johti toimitusjohtaja. Prosessijohtajuus liittyi 
hallituksen määrittelemien prosessien kehittämiseen ja niiden vastuuhenkilöiden 
tehtäviin. 
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Keskeiseksi managerialistisen johtamisen piirteeksi havaittiin vuosina 1996–
2000 johtamisen kehittäminen. Siihen sisältyi laatujohtaminen, joka ilmeni toi-
minnan systemaattisena laadun kehittämisenä. Se oli jatkoa edellisen ajanjakson 
laadunvarmistukselle. Johtamisen kehittäminen sisälsi strategisen suunnitelman 
muuttamisen BSC-mallin avulla käytännön toiminnaksi sekä prosessikeskeisen 
lähestymistavan, joka korosti prosessijohtamista. Laadun kehittämiseen liittyi 
järjestelmällinen toiminnan kehittäminen valittujen laatureferenssien mukaan, 
erilaisten laatumittareiden kehittäminen sekä tulosmittaaminen tasapainotetun 
mittariston avulla.  

Vuosien 2001–2005 dokumenttien perusteella arvioitiin yhden sairaanhoito-
piirin edenneen managerialismin soveltamisessa muita sairaanhoitopiirejä pi-
demmälle kohti paremman johtamisen tavoitetta ja uudenlaista palvelutuotantoa. 
Tähän tulkintaan päädyttiin, koska tutkittavana olleet managerialismin piirteet ja 
niiden keskinäiset suhteet ilmenivät selvemmin toisiinsa kietotutuneina tässä sai-
raanhoitopiirissä. Yksittäisiä, jo aiemmin ilmenneitä ja raportoituja, manageria-
lismin piirteitä tuli esille myös muista sairaanhoitopiireistä.  

Johtamisen uusiutumisen tulkittiin perustuvan vuosina 2001–2005 tavoitteel-
liseen, jatkuvaan ja monipuoliseen ylimmän johdon ja lähiesimiesten johtamis-
koulutuksiin. Varsinaisen sairaanhoitopiirin johtamiskoulutuksen ohella vahvistet-
tiin johtamisosamista lähettämällä vuosittain joitakin henkilöitä PD- ja MBA- 
koulutuksiin. Sairaanhoitopiirien johtamista oli aiemmin luonnehdittu tulosjohta-
miseksi, laatujohtamiseksi ja prosessijohtamiseksi. Vuosina 2001–2005 sairaan-
hoitopiirin johtamista kuvattiin strategiseksi johtamiseksi, joka sisälsi uusiutuvan 
strategisen suunnittelun, laatu- ja prosessijohtamisen.  

Nykyvuosien, eli 2001–2005, aikana markkinaohjautuvuus tulkittiin sairaan-
hoitopiirin palvelutuotannon uudistamisen välineeksi. Sopimusohjauksen merki-
tys sairaanhoitopiirin ja kuntien välisenä palvelutuotannon ohjaajana vakiintui. 
Sopimusohjausta kehitettiin edelleen yhteistyössä asiakkaiden, eri ministeriöiden 
ja Stakesin kanssa. Liikelaitostoiminta laajeni sairaanhoitopiirin alueella ja laajen-
tumiseen liittyvällä palvelu- ja tuotantorakenten muutoksella saavutettiin tavoit-
teiden mukaiset kustannukset. Kilpailutilanne konkretisoitui, koska myös jäsen-
kunnilla oli halu kilpailuttaa ostamiaan erikoissairaanhoidon palveluita. Kilpailu-
kyky nousi keskeisesti esille kilpailutilanteessa ja sitä pyrittiin parantamaan uu-
distamalla toimintamalleja. Ravintohuolto ulkoistettiin. 

Johtamisen uusiutuminen ja markkinaohjautuvuus sairaanhoitopiirin palvelu-
tuotannon uudistajana vaikuttivat muutoksina sairaanhoitopiirin rakenteisiin ja 
toiminnan organisointiin. Vuosien 2001–2005 aikana sairaanhoitopiirissä uudis-
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tettiin organisaatiorakenne, perustettiin terveydenhuoltoalue, tekonivelsairaala, 
sydänkeskus sekä alueellinen kuvantamisen liikelaitos, yhdistettiin apteekkiorga-
nisaatio laboratorioliikelaitokseen, sopeutettiin akuuttipsykiatria rakenteellisiin 
muutoksiin ja kehitettiin saumattoman palveluketjun alueellista tietohallintoa. 

Taloudellisuuden tulkittiin merkitsevän vuosina 2001–2005 ensimmäisen jak-
son kustannusten leikkaamisen sijaan kustannusten hallintaa. Kustannusten hal-
linta sisälsi onnistuneita talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Samoin palve-
lusopimuksilla ja uudistetuilla palvelurakenteilla ohjattiin toimintaa. Tehokkuu-
den parantamisen näytöt saatiin laboratorioliikelaitoksen rakenteellisista ja labo-
ratoriotuotannon tehostamiseen liittyneistä toimenpiteistä. Tuloksellisuuden tul-
kittiin olevan tavoitteellista toimintaa, johon sisältyivät strategisten tavoitteiden 
toteutuminen, palvelusopimukset sekä hoitotakuun toteutuminen. 

Henkilöstön palkitsemisessa edistyttiin vuosina 2001–2005 valmistelemalla 
tulospalkkion käyttöönottoa vuonna 2005. Liikelaitoksessa henkilöstön palkitse-
minen mahdollistui tuottavuuden kasvusta syntyneen tuloksen perusteella.  
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5 Kvantitatiivinen arviointi managerialismin 
ilmenemisestä sairaanhoitopiireissä ja 
soveltuvuudesta julkisen 
erikoissairaanhoidon uudistamiseen  

Luku viisi sisältää tutkimuksen kvantitatiivisen osan aineiston keruun ja tilastolli-
sen analyysin kuvauksen sekä tulososuuden. Tutkimusaineiston keruussa kuva-
taan kyselyn mittarin kehittäminen, tutkimuksen kohderyhmä sekä kirjallinen 
kysely. Aineiston analyysin kuvauksessa kerrotaan käytetyt tilastolliset menetel-
mät. Tulososuudessa raportoidaan aluksi tutkimusjoukon taustatiedot, minkä jäl-
keen raportoinnissa edetään tutkimustehtävittäin. Lopuksi esitetään yhteenveto 
keskeisistä tutkimustuloksista. 

5.1 Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista lähestymistapaa managerialismin piirtei-
den ilmenemisen ja soveltuvuuden arviointiin suomalaisen julkisen erikoissai-
raanhoidon johtamisessa. Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisella strukturoidulla 
kyselylomakkeella, joka sisälsi yhden avoimen kysymyksen. 

Mittari (liite 3) kehitettiin tutkimusaiheen teorian mukaisen käsitemäärittelyn 
pohjalta, koska valmista mittaria ei ollut käytettävissä. Mittarin väittämät muo-
dostettiin managerialismin ideologian, reformin ja johtamisen piirteistä. Mittariin 
kirjattiin viisiportaisella Likert-asteikolla 79 väittämää. (ks. Pett ym. 2003, 41–
46.) Lisäksi mittarissa oli yksi avoin kysymys julkisen erikoissairaanhoidon joh-
tamisen nykytilanteesta ja/tai tulevaisuudesta. 

Mittarin taustatietokysymykset sisälsivät vastaajien demografisia tietoja (ikä, 
sukupuoli, suoritettu tutkinto ja työaika johtamistehtävissä), johtamistehtävään 
liittyviä tietoja (asema sairaanhoitopiirissä, johtamistehtävän luonne, johtamis-
koulutus, välittömien alaisten lukumäärä ja koko henkilöstön lukumäärä) sekä 
organisaatioon liittyviä tietoja (sairaanhoitopiiri ja johtamiskoulutus sairaanhoito-
piirissä). Mittarin taustatietokysymykset tutkija suunnitteli itse tutkimuskysymys-
ten perusteella (ks. Kanste 2005, Wiili-Peltola 2004). 

Mittarin sisällön luotettavuutta arvioivat kolme tohtoritason asiantuntijaa, 
joista kaksi arvioivat sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti mittaria ja kolmas 
asiantuntija arvioi mittaria enemmän menetelmällisesti. Muutamien korjausten 
jälkeen mittari lähetettiin esitestausta varten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
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topiirin HUSLAB:n laajennetulle johto- ja ylihoitajaryhmille, yhteensä 22 vastaa-
jalle. Heistä 17 palautti kyselylomakkeen täytettynä. Esikyselyssä pyydettiin vas-
taajia myös kommentoimaan kysymysten ymmärrettävyyttä. (ks. Pett ym. 2003, 
46–47.) Esikyselystä saadun palautteen perusteella täsmennettiin taustakysymys-
ten 11 ja 12 sisältöjä ja kysymys 13 (Lähin esimiehenne) jätettiin pois tutkimuk-
sen kannalta merkityksettömänä tietona. Kyselylomakkeen II osan, eli oman sai-
raanhoitopiirin johtamisen piirteiden arvioinnissa, kysymysten 13 ja 14 kysy-
mysmuodot korjattiin ja yhtenäistettiin ja kysymyksen 14 osioita tarkennettiin. 
Kyselylomakkeen III osan kysymyksien muotoa korjattiin osioiden pysyessä en-
nallaan. Kahden tohtoritason asiantuntijan hyväksyvän arvion jälkeen kyselylo-
makkeet olivat valmiit varsinaista kyselyä varten. 

Kirjallinen kysely tehtiin postikyselynä. Kyselyn muodoksi valittiin tietoisesti 
postikysely, vaikka postikyselyn vastausprosentti on ollut joissakin tutkimuksissa 
50–60 prosentin tasolla (ks. Alkula ym 2002, 67). Valintaa puolsi kaksi asiaa, joi-
den ennakoitiin antavan hyvän vastausprosentin. Ensinnäkin, monet sairaalassa 
työskentelevät henkilöt kertoivat heittävänsä sähköpostissa tulleen kyselyn suo-
raan roskiin katsomatta tarkemmin sen sisältöä. Näin päädyttiin olettamaan, että 
henkilökohtaisena kirjepostina tullut kysely motivoisi vastaamaan sähköistä kyse-
lyä paremmin. Toisena lähtökohtana oli johdon vastuu tutkimustoiminnan edistä-
misestä erikoissairaanhoitolain (1062/1989) mukaisesti. Kyselyyn vastaamista 
pidettiin johtotehtävissä olevilla osana heidän työtään. 

Kysely tehtiin Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirien ylimmälle virkamiesjohdolle. Sillä tarkoitettiin sai-
raanhoitopiirien, aluesairaaloiden, terveydenhuoltoalueen, liikelaitosten, toimi-
alueiden/tulosyksiköiden/tulosalueiden/tulosryhmien ylintä johtoa sekä vastuu-
alueiden/tulosyksiköiden johtoa. Kohderyhmät valittiin siten, että ne vastasivat 
toisiaan kaikissa sairaanhoitopiireissä, huolimatta yksikkönimieroista. Vir-
kanimikkeittäin ylimpään johtoon kuuluivat mm. sairaanhoitopiirin johtaja, johta-
jaylilääkäri, hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, hallintoylilääkäri, talousjohtaja, 
henkilöstöjohtaja, teknillinen johtaja, toimialueiden/tulosalueiden/tulosyksiköiden 
/tulosryhmän johtaja, ylihoitaja, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja. Kohderyhmiä 
valittaessa tarkistettiin kaikkien sairaanhoitopiirien organisaatiokaaviot sekä johto 
-/hallintosäännöt, joissa oli määritelty johtamisvastuut. Kokonaisotantana (ks. 
Metsämuuronen 2006) tehdyn perusjoukon suuruus oli yhteensä 266 henkilöä. 
Tutkimus rajattiin koskemaan ylintä virkamiesjohtoa, koska managerialismi ete-
nee muutoksilla ylhäältä alas (Kettl 2005) sairaanhoitopiirien uudistamisessa. 
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Siksi arveltiin, että ylin virkamiesjohto tunnistaa tutkimusilmiön sairaanhoitopii-
rissään. 

5.2 Tutkimusaineiston analyysi 

Managerialismin ilmenemisen ja soveltumisen arviointi perustui kirjallisella kyse-
lylomakkeella saadun aineiston analyysiin tilastollisen SPSS® for Windows 14,0 
-tilastolaskentaohjelman avulla (SPSS® Inc 2005). Analyysin alussa laskettiin 
frekvenssi- ja prosenttijakaumia, joita käytettiin raportoinnissa yhdessä sijaintia 
(aritmeettinen keskiarvo, mediaani) ja hajontaa (keskihajonta, vaihteluväli) ku-
vaavien tunnuslukujen kanssa. Luokitteluasteikollisten muuttujien välisiä yhteyk-
siä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla ja välimatka-asteikollisten muuttujien 
yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Ryh-
mien erilaisuutta testattiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Sillä tehtiin 
riippuvan muuttujan keskiarvojen vertailuja suhteessa useampaan ryhmittelevään 
tekijään. Testeinä käytettiin Tukeyn ja Scheffen testejä. Niillä selvitettiin, mitkä 
ryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Tukeyn menetelmä on käy-
tetyimpiä testejä, koska se vertailee kaikkia keskiarvoja toisiinsa eikä anna liian 
helposti merkkiä erojen merkitsevyydestä. Scheffen testiä pidetään kriittisempänä 
verrattuna Tukeyn testiin. Se ottaa keskiarvojen lisäksi vertailuun myös keskiar-
vojen erilaiset lineaarikombinaatiot. (ks. Metsämuuronen 2006, Nummenmaa 
2006.) 

Monimuuttujamenetelmänä käytettiin faktorianalyysiä, jolla tarkasteltiin joh-
tamisen piirteiden ilmenemistä sairaanhoitopiirien johtamisessa ja managerialis-
min soveltuvuutta julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen (mittarin kysy-
mykset 13, 14 ja 15). Faktorianalyysilla ryhmiteltiin samaa asiaa mittaavat muut-
tajat omiin ryhmiinsä. (Nunnaly & Bernstein 1994.) Faktoroinnissa käytettiin 
pääkomponenttianalyysiä (Principal components) ja faktoreiden suorakulmaista 
rotaatiota (Varimax). Rotatoinnin tavoitteena oli maksimoida yksittäisen muuttu-
jan lataukset yhteen faktoriin. Lataukset ilmaisivat sen, kuinka paljon faktori se-
litti kunkin muuttujan vaihtelusta. (Kim & Mueller 1978, Nunnaly & Bernstein 
1994, Pett ym. 2003 ks. Metsämuuronen 2006, Nummenmaa 2006.) Faktoriana-
lyysia ja faktorirakenteiden tarkastelun kriteereitä on selvitetty tarkemmin jäljem-
pänä ensimmäisen faktorianalyysin yhteydessä.  

Faktoroinnin jälkeen tarkistettiin faktoreihin latautuneiden muuttujien luotet-
tavuutta Cronbachin alfan avulla (Kim & Mueller 1978, Nunnaly & Bernstein 
1994, Pett ym. 2003). Cronbachin alfan ominaisuuksia on tarkasteltu tarkemmin 
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sen ensimmäisen käytön yhteydessä. Yhteenlaskettavaksi hyväksytyistä johtami-
sen piirteistä muodostettiin keskiarvoksi skaalatut summamuuttujat niiden muut-
tujien keskiarvoista, jotka olivat käytettävissä. (ks. Metsämuuronen 2006.)  

Tulosten esittämisen havainnollistamisessa käytettiin taulukoita ja ristiintau-
lukointia. Ristiintaulukoinnit esitettiin pääasiassa liitetaulukkoina. 

5.3 Tutkimustulokset 

5.3.1 Tutkimusjoukon taustatiedot 

Kysely tehtiin 266:lle neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtoon kuuluville 
henkilöille, jotka toimivat sairaanhoitopiirien, aluesairaaloiden, liikelaitosten, 
tulosalueiden15 ja vastuualueiden johtotehtävissä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin 
lähetettiin 85, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 59, Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiiriin 53 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin 69 kyselylomaketta. Kyse-
lyyn vastasi 161 henkilöä (61 %), joista 4 vastausta hylättiin tyhjien vastausten 
takia. Vastausprosenttia 61 ja analysoitavien vastausten lukumäärää (n = 157) 
voidaan pitää riittävänä tutkimustehtävän tilastollisen analyysin kannalta (ks. 
Nummenmaa 2006, Metsämuuronen 2006) ja verrattuna muihin tutkimuksiin 
(esim. Mäkelä 1994, Stenvall & Harisalo 2000, Tuomiranta 2002, Wiili-Peltola 
2005). Taulukossa 31 on esitetty vastaajien demografiset tiedot. 

Vastaajien keski-ikä oli 52,2 vuotta (keskihajonta 7 ja vaihteluväli 29–65 
vuotta). Yli neljä viidesosaa (131, 87 %) oli 45 vuotta tai sitä vanhempia. Heistä 
lähes puolet, eli 61, oli 55–65-vuotiaita. Sairaanhoitopiirien ylimmästä johdosta 
48 % (10), tulosyksikön johdosta 37 % (17) ja vastuualueiden johdosta 47 % (28) 
oli 55–65-vuotiaita. Tutkimukseen vastanneista oli miehiä yli puolet eli 83 (53 %) 
ja naisia 73 (47 %). Miesten keski-ikä oli 53,8 vuotta ja naisten 50,4 vuotta. Mies-
ten ja naisten keski-iät olivat samansuuntaiset kuin ylilääkärin keski-ikä (52,3 
vuotta) ja ylihoitajan keski-ikä (51,6 vuotta) vuonna 2005 Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä (PPSHP 2005). Johtotehtävissä toimivien henkilöiden keski-
ikä oli korkeampi kuin sairaanhoitopiirien koko henkilöstön keski-ikä. Henkilös-
tön keski-ikä vaihteli vuonna 2005 sairaanhoitopiireittäin 43 vuodesta 45,9 vuo-

                                                        
15 Sairaanhoitopiirit oli jaettu tulosorganisaation mukaisiin alueisiin, mutta niiden samantasoisilla 
alueilla oli erilaiset nimet. Toimialue, tulosyksikkö, tulosalue ja tulosryhmä rinnastettiin toisiinsa ja 
niistä käytettiin yhteisenä nimityksenä tulosalue. Seuraava organisatorinen taso oli nimetty joko vas-
tuualueeksi tai tulosyksiköksi. Ne rinnastettiin myös toisiinsa ja yhteisenä nimityksenä käytettiin vas-
tuualuetta. 
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teen. Myös miesten määrä johtotehtävissä oli korkeampi verrattuna koko henki-
löstön sukupuolijakauman määriin. Koko henkilöstön sukupuolijakauma vaihteli 
sairaanhoitopiireittäin vuonna 2005. Miesten määrät olivat koko henkilöstöstä 
21,5 %:n ja 15,5:n % välillä ja naisten määrät 79,5 %:n ja 84,4 %:n välillä. Mies-
ten määrällinen osuus johtavassa asemassa olevista oli tässä tutkimuksessa sa-
mansuuntainen kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2005, jolloin johta-
vassa asemassa olevista oli 62 % miehiä (PSHP 2005a). 

Vastaajat jakaantuivat tutkintonimikkeen mukaisiin koulutusaloihin siten, että 
lääketieteellinen koulutus oli 72:lla (48 %), terveyshallintotieteellinen koulutus 
45:lla (30 %) ja muun alan koulutus 34:lla (22 %) vastaajista. Lääketieteellisen 
tutkinnon suorittaneista valtaosalla oli tohtorin tai dosentin tutkinto ja kahdeksalla 
oli lisensiaatin tutkinto. Terveydenhuollon hallinnon koulutusalaan kuuluivat 4 
terveydenhuollon/terveystieteiden tohtoria, 36 terveydenhuollon/terveystieteiden 
maisteria ja viisi sairaanhoitajajohtajaa. Muun alan koulutus sisälsi 1 farmasian, 4 
filosofian ja 2 yhteiskuntatieteiden tohtoria, 5 valtiontieteiden, 4 filosofian mais-
teria sekä hallintotieteiden (1), kauppatieteiden (1), yhteiskuntatieteiden (1) ja 
maatalous-metsätieteiden (1) maisterit, 3 varatuomaria/oikeustieteen kandidaattia, 
tekniikan lisensiaatin, 3 diplomi-insinööriä ja master of science (tech), 2 kasva-
tustieteiden lisensiaattia/maisteria, 3 ruokapalvelun/ravitsemuksen ammatin opet-
tajaa, sekä kunnallistutkinnon suorittaneen (1). Miehistä 69 %:lla oli lääketieteel-
linen koulutus, 26 %:lla muun alan koulutus ja 5 %:lla terveyshallintotieteellinen 
koulutus. Naisista 59 %:lla oli terveyshallintotieteellinen koulutus, 22 %:lla lää-
ketieteellinen koulutus ja 19 %:lla muun alan koulutus. Sukupuolen ja koulu-
tusalan välinen korrelaatio oli 0,3.  

Työkokemus nykyisessä johtamistehtävässä vaihteli 0–32 vuoteen. Keski-
määräinen työaika nykyisessä johtamistehtävässä oli 7 vuotta. Alle vuoden oli 
johtamistehtävissä ollut 9 (6 %). Puolella vastaajista, eli 77:llä (50 %), oli työko-
kemusta nykyisessä työtehtävässä 1–5 vuotta, 39:llä (25 %) oli 6–11 vuotta, 17:llä 
(11 %) oli 12–17 vuotta ja 12:lla (8 %) oli yli 17 vuotta. Aikaisempi työkokemus 
terveydenhuollon johtamistehtävissä oli keskimäärin 8,6 vuotta (keskihajonta 7,7, 
vaihteluväli 0–33). Aikaisempaa työkokemusta ei ollut 27:llä (19 %), alle vuoden 
oli 1:llä, 38:lla (27 %) oli 1–5 vuotta, 34:llä (24 %) oli 6–11 vuotta, 18:lla (12 %) 
oli 12–17 vuotta ja 25:llä (18 %) oli yli 17 vuotta. Iän ja työkokemuksen välinen 
korrelaatio oli 0,43.  
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Taulukko 31. Vastaajien demografiset tiedot (n = 157). 

Taustatekijät n % 

Ikä 

24–34 

35–44 

45–54 

55–65 

 

2 

18 

70 

63 

 

1 

12 

46 

41 

Sukupuoli 

mies 

nainen 

 

83 

73 

 

53 

47 

Koulutusala 

lääketieteellinen koulutus 

terveyshallintotieteellinen koulutus 

muun alan koulutus 

 

72 

46 

34 

 

47 

30 

23 

Työkokemus nykyisessä johtamistehtävässä 

alle 1 vuotta 

1–5 vuotta 

6–11 vuotta 

12–17 vuotta 

yli 17 vuotta 

 

9 

77 

39 

17 

12 

 

6 

50 

25 

11 

8 

Työkokemus aikaisemmassa johtamistehtävässä 

alle 1 vuotta 

1–5 vuotta 

6–11 vuotta 

12–17 vuotta 

yli 17 vuotta 

ei aikaisempaa johtamiskokemusta 

 

1 

38 

34 

18 

25 

27 

 

1 

27 

24 

12 

17 

19 

Vastaajien johtamistehtäviin ja organisaatioon liittyvät taustatekijät on esitetty 
taulukossa 32. Sairaanhoitopiirin ylimpään johtoon kuului vastaajista 21 (14 %). 
Heistä miehiä oli 18 (86 %) ja naisia 3 (14 %). Lähes puolet, eli 48 %, sairaanhoi-
topiirien ylimpään johtoon kuuluvista oli 55–65-vuotiaita. Samoin puolet, eli 11, 
ylimmästä johdosta (52 %) edusti koulutusalaltaan muun alan koulutusta, 8 (38 
%) lääketieteellistä koulutusta ja 2 (10 %) terveyshallintotieteellistä koulutusta. 
Aluesairaaloiden ylimpään johtoon kuului 15 (10 %) vastaajista. Tulosalueiden 
johtoon kuului 47 (31 %) vastaajista. Heistä miehiä oli vajaa puolet, eli 45 %, ja 
naisia 55 %. Tulosalueiden johdon koulutus jakaantui lääketieteelliseen koulutuk-
seen (24, 52 %), terveyshallintotieteelliseen koulutukseen (16, 35 %) sekä muun 
alan koulutukseen (6, 13 %). Tulosalueen johdon keski-ikä oli 53 vuotta. Yli 45- 
vuotiaita oli 89 %. Liikelaitoksen johtoon kuului kaksi lääketieteellisen koulutuk-
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sen ja kolme terveyshallintotieteellisen koulutuksen suorittanutta. Vastuualueen 
johtoon kuului 62 (40 %) vastaajista. Heistä 52 % oli miehiä ja 48 % naisia. Vas-
tuualueen johtoon kuuluvista oli 32:lla (52 %) lääketieteellinen koulutus, 18:lla 
(29 %) oli terveyshallintotieteellinen koulutus ja 12:lla (19 %) muun alan koulu-
tus. Vastuualueen johdosta oli 54 (87 %) yli 45-vuotiaita. Kolme vastaajaa oli 
nimennyt asemansa sairaanhoitopiirissä johtavaksi ylihoitajaksi/ylihoitajaksi ja 
yksi vastaaja kuului taseyksikköön. Johtamistehtävän luonne oli vakinainen 128 
vastaajalla (81 %), määräaikainen 26:lla (17 %) ja sijaisena oli 2 (1 %). Määräai-
kainen johtamistehtävä oli 13:lla (28 %) tulosalueen johtoon kuuluvalla, 10:llä 
(16 %) vastuualueen johtoon kuuluvalla sekä 3:lla (20 %) aluesairaalan johtoon 
kuuluvalla. 

Kaikki vastaajat, yhtä lukuun ottamatta, ilmoittivat osallistuneensa johtamis-
koulutuksiin. Asia kysyttiin viimeksi suoritettuna johtamiskoulutuksena. Yli puo-
let vastaajista, eli 88 (56 %), ilmoitti suorittaneensa oman sairaanhoitopiirin jär-
jestämän johtamiskoulutuksen. Johtamiskoulutusta järjestettiin säännöllisesti osa-
na sairaanhoitopiirin strategiaa 128 vastaajan (82 %) mukaan. Vastaajista 28 (18 
%) piti johtamiskoulutuksen järjestämistä satunnaisena. Oman sairaanhoitopiirin 
järjestämän koulutuksen suorittaneista lähes puolet, eli 42 (49 %), oli lääketieteel-
liseltä koulutusalalta, 27 (31 %) terveyshallintotieteelliseltä ja 17 (20 %) muulta 
koulutusalalta. Hallinnon pätevyyden erikoistumisohjelman oli suorittanut 11 (7 
%) ja perustutkintoon sisältyvä johtamiskoulutus oli 6:lla (4 %). Muu johtamis-
koulutus sisälsi mm. johtamisen erikoisammattitutkinnon (3, 2 %) ja terveyshal-
lintotieteen arvosanan (2, 1 %). 

PD-tutkinnon oli suorittanut 22 (14 %) ja MBA-tutkinnon oli suorittanut 10 
(6 %) vastaajaa. MQ-tutkinto oli 4:llä (3 %) vastaajalla. PD-tutkinnon suoritta-
neista 10 (48 %) oli terveyshallintotieteelliseltä koulutusalalta, 7 (33 %) lääketie-
teelliseltä koulutusalalta ja 4 (19 %) muulta koulutusalalta. Puolet, eli 5, (50 %) 
MBA-tutkinnon suorittaneista oli lääketieteelliseltä koulutusalalta, 4 (40 %) 
muulta koulutusalalta ja 1 (10 %) terveyshallintotieteelliseltä koulutusalalta. PD- 
tutkinnon suorittaneista työskenteli 12 (54 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, 7 
(32 %) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, 2 (9 %) Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiirissä ja 1 (5 %) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. MBA-tutkinnon 
suorittaneista työskenteli puolet, eli 5 (50 %), Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, 2 
(20 %) Pohjois-Savon ja 2 (20 %) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä sekä 1 
(10 %) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Johtamiskoulutuksen ja sairaan-
hoitopiirin välinen korrelatio oli 0,3. Sairaanhoitopiirien ylimmästä johdosta oli 
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11:lla (50 %, n = 21) PD-, MBA- tai MQ-tutkinto. Tulosalueen johdosta 12:lla (26 
%, n = 47) ja vastuualuejohdosta 8:lla (11 %, n = 62) oli vastaava tukinto.  

Vastaajista työskenteli Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 49 (31 %), Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 40 (25 %), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 29 
(19 %) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 39 (25 %). Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin vastaajista ilmoitti 19 (42 %) lääketieteellisen alan, 17 (38 %) terveys-
hallintotieteellisen alan ja 9 (20 %) muun alan koulutuksekseen. Vastaavat luvut 
olivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 20 (50 %), 10 (25 %) ja 10 (25 
%), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 13 (46 %), 8 (29 %) ja 7 (25 %) ja Varsi-
nais-Suomen sairaanhoitopiirissä 20 (53 %), 10 (26 %) ja 8 (21 %). Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin vastaukset edustivat 31 %:a, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri 25 %:a, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 19 %:a ja Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiiri 25 %:a vastausten kokonaismäärästä. 

Välittömien alaisten lukumäärä vaihteli 0–6600 (mediaani 15). Alle 20 alaista 
oli 90:llä (60 %), 20–80 alaista 31:llä (21 %) ja 81–140 alaista 4 vastajalla. 26:lla 
(17 %) vastaajalla välittömien alaisten lukumäärä vaihteli 141:stä yli 321:een. Yli 
80 välitöntä alaista ilmottaneista oli valtaosa (18/24) terveyshallintotieteelliseltä 
koulutusalalta (vrt. Tuomiranta 2002). Kahdella vastaajalla ei ollut yhtään välitön-
tä alaista. Henkilöstön lukumäärä vaihteli 0–7000 (mediaani 200). Henkilöstön 
määrä oli 18:lla (12 %) alle 50, 50–150 oli 42:lla (29 %), 151–250 oli 27:llä (19 
%), 251–350 oli 22:lla (14 %), 351–450 oli 12:lla (8 %), 451–550 oli 7:lla (4 %) 
ja yli 550 oli 17:llä (11 %) vastaajalla. Alle 50 henkilöstön määrä oli pääasiassa 
vastuualueen johdolla (12, n = 17) ja yli 551 pääasiassa sairaanhoitopiirin ylim-
mällä johdolla (11, n = 19) ja tulosalueen johdolla (4, n = 19). Alaisten lukumää-
rän ja henkilöstön lukumäärän välinen korrelaatio oli 0,2.  
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Taulukko 32. Vastaajien johtamistehtäviin ja organisaatioon liittyvät taustatekijät 
(n = 157). 

Taustatekijät n % 

Asema sairaanhoitopiirissä 
sairaanhoitopiirin ylin johto 
aluesairaalan ylin johto 
tulosalueen johto 
liikelaitoksen johto 
vastuualueen johto 
muu 

 
21 
15 
47 
 5 
62 
4 

 
14 
10 
31 
3 

40 
2 

Johtamistehtävän luonne 
vakinainen 
määräaikainen 
sijainen 

 
128 
26 
2 

 
82 
17 
1 

Johtamiskoulutus 
PD-tutkinto 
MBA-tutkinto 
MQ-tutkinto 
hallinnon pätevyyden erikoistumisohjelma 
oman sairaanhoitopiirin järjestämä johtamiskoulutus 
perustutkintoon sisältyvä johtamiskoulutus 
muu johtamiskoulutus 
ei mitään 

 
22 
10 
4 

11 
88 
5 

15 
1 

 
14 
6 
3 
7 

56 
3 
9 
1 

Johtamiskoulutus sairaanhoitopiirissä 
järjestetään säännöllisesti 
järjestetään satunnaisesti 

 
128 
28 

 
82 
18 

Sairaanhoitopiiri 
PSHP 
PPSHP 
PSSHP 
VSSHP 

 
49 
40 
29 
39 

 
31 
25 
19 
25 

Alaisten määrä 
alle 20 
20–80 
yli 80 
ei yhtään 

 
90 
31 
24 
2 

 
61 
21 
16 
2 

Henkilöstön määrä 
alle 50 
50–150 
151–250 
251–350 
351–450 
451–550 
yli 551 

 
18 
42 
27 
22 
12 
7 

17 

 
12 
29 
19 
15 
8 
5 

12 
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5.3.2 Managerialistisen johtamisen ilmeneminen 
sairaanhoitopiireissä 

Tutkimuksen kvantitatiivisen osan ensimmäisenä operationaalisoituna tutkimus-
tehtävänä oli arvioida se, missä määrin managerialistista johtamista ilmenee sai-
raanhoitopiirien johtamisessa. Mittarin (liite 3) kysymyksissä 13 ja 14 pyydettiin 
vastaajia arvioimaan, missä määrin omassa sairaanhoitopiirissä ilmeni kuvattuja 
johtamisen piirteitä. Kysymys 13 sisälsi byrokraattisen johtamisen osiot 13.1–
13.6 ja 13.22, professionaalisen johtamisen osiot 13.7–13.11 ja 13.23 sekä mana-
gerialistisen johtamisen osiot 13.12–13.21 ja 13.24. Kysymyksen 14 kaikki muut 
16 osiota, paitsi 14.5, kuvasivat managerialistisen johtamisen piirteitä. Vastaus-
vaihtoehdot perustuivat viisiportaiseen asteikkoon, välille 1 = ei ilmene lainkaan 
ja 5 = ilmenee erittäin paljon. 

Aluksi tarkasteltiin johtamisen piirteiden ilmenemistä sairaanhoitopiireissä 
keskiarvojen perusteella. Johtamista kuvaavista osioista (kysymys 13) muodostet-
tiin byrokraattisen, professionaalisen ja managerialistisen johtamisen sisältöjen 
kuvaukset. Johtamisen sisältöjen luotettavuutta tutkittiin Cronbachin alfan ja fak-
torianalyysin avulla. Taustamuuttujien ja johtamisen sisältöjen korrelaatioiden 
perusteella selvitettiin johtamisen sisältöjä selittäviä taustatekijöitä.  

Managerialistisen johtamisen osioista (kysymys 14) muodostettiin faktoriana-
lyysillä faktorit ja edelleen summamuuttujat. Muodostettujen faktoreiden avulla 
tarkasteltiin managerialistisen johtamisen ilmenemistä sairaanhoitopiireissä. Li-
säksi tarkasteltiin managerialisitisen johtamisen piirteitä selittäviä taustatekijöitä. 

Johtamisen piirteet sairaanhoitopiireissä 

Keskiarvotarkastelun perusteella (taulukko 33) sairaanhoitopiireissä ilmeni kes-
kimäärin enemmän byrokraattisen (ka 3,5) ja professionaalisen (ka 3,3) johtami-
sen kuin managerialistisen (ka 3,1) johtamisen piirteitä. Byrokraattisen johtami-
sen piirteistä esiintyivät selvimmin virkahierarkian mukaiset esimiesasemat, hie-
rarkkisuuden ja kirjallisten toimivaltasäännöstöjen korostaminen, keskitetty val-
lankäyttö ja määräysten toimeenpanon korostaminen. Rationaalisuus suunnitel-
mallisena toimintana ja tehokkaana organisointina sekä alaisten valvonta esimies-
ten tehtävänä ilmenivät jonkin verran johtamisessa. Professionaalisista piirteistä 
ilmenivät selvimmin kliinisen osaamisen ja suunnittelun korostaminen, asiantun-
tijahierarkian mukainen toiminta sekä professionaalinen valta toiminnan ohjauk-
sessa. Vertaisarviointia kontrollin muotona ilmeni vähän johtamisessa. 
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Managerialistisen johtamisen piirteistä ilmenivät selvimmin tehokkuuden ja 
tulosten saavuttamisen korostaminen, tulostavoitteet ja resurssikehys toiminnan 
ohjauksessa sekä tulosmittareiden käyttö. Managerialistisen johtamisen piirteistä 
ilmenivät heikoimmin henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista, johta-
misen vapaus tulosten saavuttamiseksi, yksityissektorilta peräisin olevien johta-
misoppien soveltaminen, toimivallan ja vastuun hajauttaminen sekä toimivallan ja 
vastuun keskinäinen tasapaino. 

Keskihajonnat vaihtelivat eri johtamisparadigmojen sisällä ja välillä. Hajonta 
oli suurinta managerialistisessa piirteessä, jota kuvattiin osiossa tulostavoitteet ja 
resurssikehys toiminnan ohjauksessa. Pienin hajonta oli byrokraattisissa piirteissä, 
jotka olivat virkahierarkian mukaiset esimiesasemat ja alaisten valvonta esimies-
ten tehtävänä. 

Taulukko 33. Byrokraattisen, professionaalisen ja managerialistisen johtamisen 
piirteiden keskiarvot, keskihajonnat, vaihteluväli (teoreettinen vaihteluväli 1–5) ja 
vastaajien lukumäärä (n). 

Johtamisen piirteet keski- 
arvo 

keski-
hajonta 

vaihtelu- 
väli 

n 

Virkahierarkian mukaiset esimiesasemat 13.2 4,1 0,76 2–5 155 
Tehokkuuden ja tulosten korostaminen 3.15 3,9 0,81 2–5 156 
Hierarkkisuus ja toimivaltasäännöt 13.1 3,9 0,79 2–5 156 
Keskitetty vallankäyttö 13.3 3,8 0,86 1–5 155 
Kliinisen osaamisen korostaminen 13.8 3,7 0,87 1–5 154 
Suunnittelun korostaminen 13.10 3,6 0,87 1–5 156 
Tulostavoitteet ja resurssikehys ohjauksessa 13.19 3,5 0,97 1–5 155 
Asiantuntijahierarkia 13.7 3,5 0,82 1–5 155 
Määräysten toimeenpanon korostaminen 13.4 3,5 0,83 1–5 154 
Byrokraattinen johtaminen 13.22 3,5 0,95 1–5 156 
Professionaalinen valta toiminnan ohjauksessa 13.9 3,4 0,86 1–5 154 
Johtamisen ammattimaisuus 13.12 3,4 0,94 1–5 156 
Tulosmittareiden käyttö 13.20 3,4 0,94 1–5 154 
Rationaalisuus 13.5 3,3 0,87 1–5 156 
Professionaalinen johtaminen 13.23 3,3 0,91 1–5 155 
Alaisten valvonta 13.6 3,2 0,76 2–5 155 
Prosessimainen organisaatio 13.21 3,1 0,90 1–5 154 
Ammattimainen johtaminen 13.24 3,1 0,90 1–5 156 
Toimivallan ja vastuun hajauttaminen 13.13 2,9 0,83 1–5 154 
Toimivallan ja vastuun tasapaino 13.18 2,9 0,88 1–5 155 
Yksityissektorin johtamisoppien soveltaminen 13.14 2,8 0,89 1–5 154 
Johtamisen vapaus tulosten saavuttamiseksi 13.17 2,6 0,87 1–5 154 
Vertaisarviointi kontrollina 13.11 2,5 0,82 1–5 153 
Henkilöstön palkitseminen 13.16 2,3 0,93 1–5 155 
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Byrokraattisen, professionaalisen ja managerialistisen johtamisen määrällistä 
ilmenemistä tarkasteltiin sairaanhoitopiireittäin ja koulutusaloittain (taulukko 34). 
Johtamisen määrällistä ilmenemistä sairaanhoitopiireissä arvioitiin laskemalla 
yhteen Likert-asteikon kahden korkeimman vaihtoehdon (4 = ilmenee paljon, 5 = 
ilmenee erittäin paljon) saamat prosenttiosuudet. Samoin laskettiin koulutusaloit-
tain annetut vastaukset. Vastausprosentit laskettiin kysymyksen 13 osioista 22, 23 
ja 24, joilla mitattiin byrokraattista, professionaalista ja ammattimaista johtamista.  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä lähes puolet (49 %, n = 49) vastaajista arvioi 
omassa sairaanhoitopiirissään ilmenevän paljon tai erittäin paljon byrokraattista 
johtamista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yli puolet (53 %, n = 40), 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 59 % (n = 29) ja Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirissä 63 % (n = 38) vastaajista arvioi omissa sairaanhoitopiireissään ilmene-
vän paljon tai erittäin paljon byrokraattista johtamista.  

Professionaaliseksi johtamiseksi arvioi oman sairaanhoitopiirinsä johtamisen 
PSHP:ssä 36 % (n = 48), PPSHP:ssä 49 % (n = 40), PSSHP:ssä 48 % (n = 29) ja 
VSSHP:ssä 50 % (n = 38) vastaajista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä arvioi lä-
hes puolet, eli 47 %, vastaajista ilmenevän ammattimaista johtamista (n = 48). 
Sitä vastoin kolmessa muussa sairaanhoitopiirissä neljännes vastaajista arvioi 
omissa sairaanhoitopiireissään ilmenevän ammattimaista johtamista (PPSHP: 
25 %, n = 40, PSSHP: 24 %, n = 29, VSSHP: 26 %, n = 38). 

Lääketieteellisen koulutusalan edustajista (n = 71) 55 % arvioi oman sairaan-
hoitopiirinsä johtamisen olevan byrokraattista, 37 % arvioi johtamisen professio-
naaliseksi ja 38 % ammattimaiseksi. Terveyshallintotieteen edustajista (n = 45) 
arvioi 60 % oman sairaanhoitopiirinsä johtamisen olevan byrokraattista, 41 % 
(n = 44) arvioi sen professionaaliseksi ja 27 % ammattimaiseksi. Muun koulu-
tusalan edustajista (n = 34) arvioi 47 % oman sairaanhoitopiirin johtamisen byro-
kraattiseksi, 65 % professionaaliseksi ja 32 % ammattimaiseksi. 
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Taulukko 34. Byrokraattisten, professionaalisten ja ammattimaisen johtamisen piirtei-
den ilmeneminen sairaanhoitopiireitäin ja koulutusaloittain. Vastausvaihtoehtojen 4 ja 
5 (ilmenee paljon, ilmenee erittäin paljon) yhteenlasketut prosentuaaliset määrät ja 
vastaajien määrät. 

Sairaanhoitopiiri/ 

Koulutusala 

Byrokraattinen  

(kys 13.22) 

% (n) 

Professionaalinen  

(kys 13.23)  

% (n) 

Ammattimainen  

(kys 13.24)  

% (n) 

Sairaanhoitopiiri    

PSHP 49 (49) 36 (48) 47 (49) 

PPSHP 53 (40) 49 (40) 25 (40) 

PSSHP 59 (29) 48 (29) 24 (29) 

VSSHP 63 (38) 50 (38) 26 (38) 

Koulutusala    

lääketieteellinen  55 (71) 37 (71) 38 (71) 

terveyshallintotieteellinen 60 (45) 41 (44) 27 (45) 

muun alan 47 (34) 65 (34) 32 (34) 

Byrokraattisen, professionaalisen ja managerialistisen johtamisen sisällöt 

Johtamista kuvaavista osioista muodostettiin keskiarvoiksi skaalatut summamuut-
tujat, sillä mittarin kysymys 13 oli rakennettu byrokraattisen, professionaalisen ja 
managerialistisen johtamisparadigmojen sisällöistä. Johtamista kuvaavien osioi-
den yhdistämisen tarkoituksena oli tiivistää yhdeksi johtamisen piirteeksi kunkin 
johtamisparadigman samankaltaisuutta mittaavien osioiden sisältämä tieto 
(Nummenmaa 2006, 151). Yhteenlaskettavien johtamispiirteiden osioiden reliabi-
liteettia arvioitiin niiden keskinäisten korrelaatioiden ja Cronbachin alfa-
kertoimen avulla. Osioiden keskinäisten korrelaatioiden tarkastelun tarkoituksena 
oli varmistaa, että kaikki osiot korreloivat keskenään. Mikäli joku johtamista ku-
vaava osio ei korreloinut toisten kanssa, harkittiin sen poisjättämistä summamuut-
tujasta. Reliabiliteetin arviointi alfa-kertoimen avulla perustui yhteenlaskettavien 
osioiden jakamiseen kahteen osaan (split-half). Alfa-kerroin kertoi kaikkien mah-
dollisten puolitusten välisten korrelaatioiden keskiarvon. Puolitusten välinen kor-
kea korrelaatio merkitsi johtamista kuvaavien osioiden saman asian mittaamista. 
Mikäli joku osio ei mitannut samaa asiaa, näkyi se matalana alfan arvona (Pett 
ym. 2003, ks. Metsämuuronen 2006, 527). Alfan alimpana hyväksyttynä rajana 
pidetään yleensä 0,60 (Nunnaly & Bernstein 1994).  

Byrokraattisen johtamisen piirteiden keskinäiset korrelaatiokertoimet ja 
Cronbachin alfa laskettiin. Mukana olivat kysymyksen 13 kuusi ensimmäistä 
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osiota. Osioiden keskinäiset korrelaatiokertoimet osoittivat, että rationaalisuuden 
ja määräysten toimeenpanon korostamisen korrelaatiokertoimen arvo oli lähellä 
nollaa. Muiden osioiden kanssa rationaalisuuden korrelaatiokerroin oli negatiivi-
nen. Cronbachin alfan arvo oli 0,61. Rationaalisuutta kuvaavan osion poisjättämi-
nen paransi selvästi summamuuttujan reliabiliteettia. Osioiden keskinäisen korre-
laatioiden ja alfa kertoimen tarkastelun (liitetaulukko 1) jälkeen päätettiin ratio-
naalisuus-osio poistaa byrokraattisen johtamisen piirteistä ja sen jälkeen laskettiin 
uusi Cronbachin alfan arvo (liitetaulukko 2). Uusi viiden osion alfa-kerroin nousi 
0,76:een, osioiden keskinäiset korrelaatiot olivat korkeita ja samoin kaikkien osi-
oiden alfa-kertoimet olivat välillä 0,68–0,79. 

Byrokraattisen johtamisen sisältö sairaanhoitopiireissä muodostui sitä kuvaa-
vien osioiden reliabiliteetin tarkastelun jälkeen seuraavista piirteistä: hierarkki-
suus ja kirjalliset toimivaltasäännöt toiminnan ohjauksessa, virkahierarkian mu-
kaiset esimiesasemat, keskitetty vallankäyttö, määräysten toimeenpanon korosta-
minen ja alaisten valvonta esimiesten tehtävänä. Byrokraattista johtamista mittaa-
van muuttujan keskiarvo laskettiin sitä kuvaavien viiden osion havaintoarvojen 
keskiarvoista. Keskiarvomuuttujan laskeminen valittiin, koska tällöin byrokraatti-
sen johtamisen mittayksikkö oli sama kuin alkuperäisten osioiden. Toiseksi kes-
kiarvo voitiin laskea niiden arvojen keskiarvosta, jotka olivat käytettävissä. Muu-
tamista puuttuvista tiedoista huolimatta keskiarvon laskeminen tuotti luotettavan 
summatiedon. (ks. Metsämuuronen 2006, Nummenmaa 2006.) Byrokraattisen 
johtamisen keskiarvo oli 3,7 (keskihajonta 0,57). Byrokraattista johtamista mit-
taavan muuttujan ja kysymyksen 13 osion 22 välistä yhteyttä tutkittiin Pearsonin 
tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatiokertoimeksi saatiin 0,7, mi-
kä tulkittiin korkeaksi. (Pett ym. 2003, 60, Metsämuuronen 2006, 364, Num-
menmaa 2006, 278.)  

Professionaalista johtamista kuvaavien viiden osion (kysymys 13, osiot 13.7–
13.11) korrelaatiot olivat matalat kahden osion kohdalla (liitetaulukko 3). Osiot 
olivat suunnittelun korostaminen ja vertaisarviointi kontrollin muotona. Näiden 
osioiden poisjättäminen paransi Cronbachin alfa-kerrointa ja korrelaatioita. Uudet 
alfa-kertoimet olivat välillä 0,65–0,72 (liitetaulukko 4). Professionaalisen johta-
misen sisältö sairaanhoitopiireissä muodostui asiantuntijahierarkian mukaisesta 
toiminnasta, kliinisen osaamisen korostamisesta ja asiantuntijoiden professionaa-
lisesta vallasta toiminnan ohjauksessa. Professionaalista johtamista mittaavan 
muuttujan keskiarvo oli 3,4 (keskihajonta 0,56). Professionaalisen johtamisen ja 
kysymyksen 13 osion 23 välinen korrelaatio 0,6, mikä tulkittiin korkeaksi.  
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Managerialistista johtamista kuvaavien kymmenen osion (kysymys 13, osiot 
13.12–13.21) keskinäiset korrelaatiot olivat hyvät kaikkien kohdalla (liitetaulukko 
5). Cronbachin alfan arvo oli 0,81 ja osiokohtaiset alfa-kertoimet olivat välillä 
0,79–0,82. Managerialistisen johtamisen sisältö sairaanhoitopiireissä muodostui 
johtamisen ammattimaisuuden ja siihen kouluttautumisen korostamisesta, toimi-
vallan ja vastuun hajauttamisesta, yksityissektorilta peräisin olevista johtamisop-
pien soveltamisesta, tehokkuuden ja tulosten saavuttamisen korostamisesta, hen-
kilöstön palkitsemisesta saavutetuista tuloksista, johtamisen vapaudesta tulosten 
saavuttamiseksi, toimivallan ja vastuun keskinäisestä tasapainosta, tulostavoit-
teesta ja resurssikehyksestä toiminnan ohjauksessa, tulosmittareiden käytöstä sekä 
prosessimaisen organisaation mukaisesta toiminnasta. Managerialistista johtamis-
ta mittaavan muuttujan keskiarvo oli 3,1 (keskihajonta 0,55) sekä sen ja kysy-
myksen 13 osion 24 korrelaatio oli 0,6.  

Faktorianalyysilla varmistettiin kysymyksen 13 kolmen johtamisparadigman 
osioiden yhteenkuuluvuudet, koska niistä oli muodostettu byrokraattisen, profes-
sionaalisen ja managerialistisen johtamisen summamuuttujat. Faktorianalyysi16 
tehtiin suoraan kolmella faktorilla. (Kim & Mueller 1978, Pett ym. 2003 ks. Met-
sämuuronen 2006, 640, Nummenmaa 2006, 338.) Faktorianalyysiin otettiin mu-
kaan ne kysymyksen 13 osiot (18 kpl), jotka olivat mukana byrokraattisen, pro-
fessionaalisen ja managerialistisen johtamisen summamuuttujissa. 

Faktorianalyysin tuottama kolmen faktorin malli selitti 52 % kokonaisva-
rianssista. Ensimmäiselle faktorille (liitetaulukko 6) latautuivat johtamisen am-
mattimaisuuden ja siihen kouluttautumisen korostamisen, yksityissektorilta peräi-
sin olevien johtamisoppien soveltamisen, tehokkuuden ja tulosten saavuttamisen 
korostamisen, henkilöstön palkitsemisen saavutetuista tuloksista, johtamisen va-
pauden tulosten saavuttamiseksi, toimivallan ja vastuun keskinäisen tasapainon, 
tulostavoitteiden ja resursikehyksen toiminnan ohjauksessa, tulosmittareiden käy-
tön ja prosessimaisen organisaation mukaisen toiminnan osiot. Ensimmäisen fak-
torin selitysosuus oli 26 %. Toiselle faktorille latautuivat hierarkkisuus ja kirjalli-
set toimivaltasäännöt toiminnan ohjauksessa, virkahierarkian mukaisten esi-

                                                        
16 Ekstraktointimenetelmäksi valittiin Principal components, jolla pyrittiin johtamista kuvaavista osi-
oista muodostamaan toisistaan riippumattomia ryhmiä. Ekstraktointimenetelmällä määritetään malliin 
tulevat faktorit ja niiden lataukset mallissa oleviin muuttujiin. Rotaatiomenetelmäksi valittiin suora-
kulmainen Varimax-rotaatio. Rotatoinnin tavoitteena oli maksimoida yksittäisen muuttujan lataukset 
yhteen faktoriin. (Kim & Mueller 1978, Pett ym 2003, Nummenmaa 2006.) Lataukset ilmaisevat, 
kuinka paljon faktori selittää kunkin muuttujan vaihtelusta. ”Mitä suurempi on faktorin ja muuttujan 
välisen latauksen itseisarvo, sitä enemmän faktori selittää kyseisen muuttujan vaihtelua.” (Nummen-
maa 2006, 338.) 
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miesasemien, keskitetyn vallankäytön, määräysten toimeenpanon korostamisen 
sekä alaisten valvonta esimiesten tehtävänä osiot (selitysosuus 14 %). Kolmannel-
le faktorille latautuivat asiantuntijahierarkian mukainen toiminta, kliinisen osaa-
misen korostaminen, asiantuntijoiden professionaalinen valta toiminnan ohjauk-
sessa sekä toimivallan ja vastuun hajauttamisen osiot (selitysosuus 12 %). Toimi-
vallan ja vastuun hajauttamisen osio oli ainoa osio, joka ei faktorianalyysissä la-
tautunut oletetusti managerialistiseen johtamiseen, vaan professionaaliseen joh-
tamiseen. Osio voitiin tulkita kuuluvan myös professionaaliseen johtamisen fakto-
riin sen asiasisällön yleisyyden takia. 

Faktorit nimettiin johtamista kuvaavien osioiden ja summamuuttujien nimi-
tysten perusteella managerialistisen johtamisen (faktori 1), byrokraattisen johta-
misen (faktori 2) ja professionaalisen johtamisen (faktori 3) malleiksi. Osioiden 
kommunaliteetit17 vaihtelivat 0,45:n ja 0,69 välillä lukuun ottamatta kahta osiota, 
joiden kommunaliteetit olivat 0,22 ja 0,24. (liitetaulukko 6.) 

Johtamisen malleja selittävät taustamuuttujat 

Eräiden taustamuuttujien yhteyttä byrokraattista, professionaalista ja manageria-
listista johtamista mittaaviin muuttujiin tarkasteltiin korrelaation avulla. Korrelaa-
tiokertoimien perusteella voitiin todeta, että taustamuuttujista koulutusalalla oli 
heikko yhteys professionaaliseen johtamiseen (r = 0,21) ja sairaanhoitopiirillä 
negatiivinen yhtys managerialistiseen johtamiseen (r = –0,24). Koulutusalan ja 
sairaanhoitopiirin yhteyttä kolmeen johtamisen malliin testattiin normaalija-
kaumaoletuksella ja yksisuuntaisella variansianalyysillä (Pett ym. 2003, Num-
menmaa 2006, 144, Metsämuuronen 2006, 755). 

Aluksi verrattiin byrokraattista, professionaalista ja managerialistista johta-
mista mittaavien muuttujien keskiarvoja sairaanhoitopiireittäin ja koulutusaloit-
tain (taulukko 35). Byrokraattista johtamista ilmeni paljon sitä mittaavien muuttu-
jien keskiarvojen mukaan kaikissa sairaanhoitopiireissä. Professionaalista johta-
mista ilmeni jonkin verran kaikissa sairanhoitopiireissä. Managerialistista johta-
mista ilmeni sitä mittaavien muuttujien keskiarvojen perusteella eniten Pirkan-

                                                        
17 Kommunaliteetti mittaa sitä, kuinka monta prosenttia muuttujan varianssista pystytään selittämään 
faktoreiden avulla. Kommunaliteetit ovat välillä [0,1]. Mitä suurempi kommunaliteetti on, sitä enem-
män mallin avulla voidaan selittää kyseisen muuttujan vaihtelua. Kommunaliteetin rajana pidetään 
0,3, jolloin sitä pienemmillä arvoilla ei faktoriratkaisun avulla kyetä selittämään muuttujan arvojen 
vaihtelua tyydyttävästi. (Alkula ym. 2002, Pett ym. 2003, Metsämuuronen 2006, 621, Nummenmaa 
2006, 339.) 
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maan sairaanhoitopiirissä ja vähiten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. 
Byrokraattisen johtamisen ilmenemisen arvio oli keskiarvojen perusteella yhtä 
suurta niin sairaanhoitopiireittäin kuin koulutusaloittain tarkasteltuna. Profes-
sionalisen johtamisen arvio erosi hieman koulutusaloittain. Lääketieteellisen kou-
lutusalan edustajat arvioivat professionaalista johtamista ilmenevän vähemmän 
sairaanhoitopiireissä kuin muun koulutusalan edustajat. Managerialistisen johta-
misen ilmenemisen arviot olivat keskiarvojen perusteella yhtä suuret koulu-
tusaloittain tarkasteltuna. 

Taulukko 35. Byrokraattista, professionaalista ja managerialistista johtamista 
mittaavien muuttujien keskiarvot sairaanhoitopiireittäin ja koulutusaloittain.  

Sairaanhoitopiiri/ 

Koulutusala 

Byrokraattinen  

johtaminen, ka  

Professionaalinen 

johtaminen, ka  

Managerialistinen 

johtaminen, ka  

Sairaanhoitopiiri    

PSHP 3,6 3,5 3,4 

PPSHP 3,7 3,3 2,9 

PSSHP 3,7 3,3 3,1 

VSSHP 3,7 3,4 3,0 

Koulutusala    

lääketieteellinen  3,7 3,3 3,1 

terveyshallintotieteellinen 3,8 3,4 3,1 

muun alan 3,6 3,6 3,1 

Shapiro-Wilkin normaalijakaumatestin (ks. Nummenmaa 2006, 143–144) mukaan 
byrokraattista johtamista mittaava muuttuja oli jakaantunut normaalisti Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirissä. Professionaalista johtamista mittaava muuttuja oli 
jakaantunut normaalisti kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä kuin Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiirissä. Managerialistista johtamista mittaava muuttuja oli jakaantu-
nut normaalisti Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Nor-
maalisuuden tarkastelu osoitti, että byrokraattisen ja professionaalisen johtamisen 
jakaumat olivat kaikissa sairaanhoitopiireissä oikealle vinoja. Managerialistisen 
johtamisen piirteiden jakauma oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä oikealle vino, 
osoittaen sen piirteiden ilmenemisen suurempaa määrää kuin muissa sairaanhoi-
topiireissä. 

Managerialistisen johtamisen keskiarvojen vertailu sairaanhoitopiireittäin yk-
sisuuntaisen varianssianalyysin sekä Scheffen testin mukaan antoi tulokseksi sai-
raanhoitopiirien välisen eron. Pirkanman sairaanhoitopiiri erosi tilastollisesti 
merkitsevästi suuremmalla keskiarvolla sekä Pohjois-Pohjanmaan (p on pienempi 
kuin 0,001) että Varsinais-Suomen (p = 0,004) sairaanhoitopiireistä.  



 

 164 

Shapiro-Wilkin normaalijakaumatesti osoitti managerialistista ja byrokraattis-
ta johtamista mittaavien muuttujien jakautuneen normaalisti vain muun koulu-
tusalan edustajilla. Koulutusaloittain tarkasteltuna arvioivat terveyshallintotieteel-
lisen koulutusalan edustajat sairaanhoitopiiriensä johtamisen sisältävän enemmän 
byrokraattisia piirteitä kuin lääketieteellisen ja muun koulutusalan edustajat. Va-
rianssianalyysin mukaan ero ei ollut tilastollisesti kuitenkaan merkitsevä. Muun 
koulutusalan edustajat arvioivat sitä vastoin sairaanhoitopiireissä ilmenevän pro-
fessionaalisen johtamisen piirteitä enemmän (ka 3,6) kuin terveyshallintotieteelli-
sen (ka 3,4) ja lääketieteellisen (ka 3,3) koulutusalojen edustajat. Scheffen testin 
mukaan professionalistisen johtamisen arvioinnin ero oli tilastollisesti merkitsevä 
(p = 0,034) muun koulutusalan ja lääketieteelliseen koulutusalan välillä (liitetau-
lukko 8). Managerialistisen johtamisen piirteiden ilmenemisen koulutusalakohtai-
sissa vertailuissa ei ollut tilastollisia merkitseviä eroja. 

Managerialistisen johtamisen piirteet sairaanhoitopiireissä 

Managerialistisen johtamisen piirteitä tarkasteltiin laajemmin kysymyksen 14 
avulla. Keskiarvotarkastelun perusteella (taulukko 36) sairaanhoitopiireissä arvi-
oitiin pääpainon olevan tulosten saavuttamisessa. Vastaajat arvioivat sairaanhoi-
topiireissä ilmenevän lähes yhtä paljon prosessien kehittämistä, tasapainotetun 
mittariston soveltamista sekä johtamisen pitämistä omana erityisalana. Sairaan-
hoitopiireissä arvioitiin ilmenevän jonkin verran yksikön johdon toiminnallista ja 
taloudellista toimivaltaa, tuottavuuden kasvun parantamista, toiminnan ja organi-
saatiorakenteiden järjestelmällistä uudistamista, asiakaskeskeisen johtamista sekä 
johtamisen pätevyyden arvostamista. Samoin ilmenivät jonkin verran johtamisen 
ihmiskeskeisyys, johdon oman innostavan esimerkin käyttö, yksityissektorin joh-
tamisoppien soveltaminen sekä markkinaperusteisen toiminnan malli. Vähiten 
ilmeni arviointien perusteella sairaanhoitopiireissä johtajan valinta johtamisosaa-
misen perusteella, matala organisaatiorakenne sekä yksiköiden johdon tila johtaa. 
Kysymyksen 14 ainoa byrokraattisen johtamisen piirre ”resurssien lisääminen on 
tärkein keino vastata kasvavaan palvelujen kysyntään” sai arvioinneissa alhai-
simman keskiarvon. 
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Taulukko 36. Managerialistisen johtamisen piirteiden keskiarvot, keskihajonnat, 
vaihteluväli ja vastaajien lukumäärä (n). 

Managerialistisen johtamisen piirteet keski- 

arvo 

keski-

hajonta 

vaihtelu- 

väli 

n 

Pääpaino tulosten saavuttamisessa 14.4 3,8 0,77 1–5 155 

Pääpaino prosessien kehittämisessä 14.6 3,5 0,97 1–5 155 

Tasapainotetun mittariston käyttö 14.12 3,4 1,10 1–5 154 

Johtaminen on oma erityisala 14.1 3,4 0,98 1–5 156 

Toimivalta ja vastuu yksikön johtajalla 14.9 3,3 1,10 1–5 155 

Tuottavuuden kasvun parantaminen 14.11 3,3 0,91 1–5 155 

Toimintaa ja organisaatiorakenteita uudistetaan 14.17 3,2 0,86 1–5 155 

Johtaminen on asiakaskeskeistä 14.2 3,2 0,85 1–5 155 

Johtamisen pätevyyttä arvostetaan 14.15 3,2 1,00 1–5 155 

Johtaminen on ihmiskeskeistä 14.3 3,1 0,86 1–5 156 

Johto innostaa omalla esimerkillään 14.13 3,0 0,92 1–5 154 

Johtamiseen on otettu oppia yksityissektorilta 14.16 3,0 0,92 1–5 154 

Malli markkinaperusteisesta toiminnasta 14.10 3,0 0,87 1–5 153 

Johtaja valitaan johtamisosaamisen perusteella 14.7 2,8 0,97 1–5 155 

Matala organisaatiorakenne tukee shp:ä 14.8 2,6 0,88 1–5 151 

Yksiköiden johtajilla on tilaa johtamiseen 14.14 2,6 0,98 1–5 155 

Resurssien lisääminen on tärkein keino 14.5 2,5 1,01 1–5 156 

Seuraavaksi tarkasteltiin managerialistisen johtamisen piirteitä (kysymys 14) fak-
torianalyysillä. Faktorianalyysi tuotti aluksi 4 faktoria (ominaisarvo > 1,0), jotka 
selittivät 62 % kokonaisvarianssista. Malli ei ollut kuitenkaan sisällöllisesti ja 
teoreettisesti perusteltavissa, koska yhdelle faktorille latautui vain kaksi osiota. 
Faktorianalyysi tehtiin uudelleen määritellen sille 3 faktoria. Saadut faktorit selit-
tivät yhdessä 57 % kokonaisvarianssista.  

Ensimmäiselle faktorille latautuivat ihmiskeskeisen johtamisen henkilöstöä 
arvostava, johtamisen pätevyyden arvostamisen, johtamisen pitäminen omana 
erityisalana, johtamisen asiakaskeskeisyyden, johdon oman innostavan esimerkin 
sekä toiminnan ja organisaatiorakenteiden järjestelmällisen uudistamisen osiot. 
Ensimmäisen faktorin selitysosuus oli 23 %. Toiselle faktorille latautuivat tuotta-
vuuden kasvun parantamisen, markkinaperusteisen toiminnan mallin, tasapainote-
tun mittariston käytön, tulosten saavuttamisen, yksityisten yritysten johtamisoppi-
en soveltamisen sekä prosessien kehittämisen osiot (selitysosuus 17 %). Kolman-
nelle faktorille latautuivat johtamisen tilan ja johdon päätösoikeuden, toiminnalli-
sen ja taloudellisen toimivallan ja vastuun, matalan organisaatiorakenteen sekä 
johtamisosaaminen johtajan valinnan perusteena osiot (selitysosuus 17 %). Fakto-
rit nimettiin osioiden perustella ihmiskeskeisen johtamisen (faktori 1), tuloskes-
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keisen johtamisen (faktori 2) ja johtamisen edellytysten (faktori 3) faktoreiksi. 
Osioiden kommunaliteetit olivat pääsääntöisesti > 0,40. Kommunaliteetit vaihte-
livat 0,46:n ja 0,74:n välillä. (liitetaulukko 9.) 

Kunkin faktorin osioiden reliabiliteettia arvioitiin niiden osioiden keskinäis-
ten korrelaatioiden ja Cronbachin alfa-kertoimen avulla. Ensimmäisen ihmiskes-
keisen johtamisen faktorin osioiden (kysymys 14, osiot 3, 15, 1, 2, 13 ja 17) kes-
kinäiset korrelaatiot olivat hyvät kaikkien osioiden kohdalla. Cronbachin alfan 
arvo oli 0,86 ja osiokohtaiset alfa-kertoimet olivat välillä 0,83–0,85. Faktorista 1 
muodostettiin ihmiskeskeistä johtamista mittaava muuttuja, jonka keskiarvo oli 
3,2 (keskihajonta 0,70). Ihmiskeskeistä johtamista ja kysymyksen 14 ainoan by-
rokraattista johtamista kuvaavan osion (osio 14.5, keskiarvo 2,5, keskihajonta 
1,0) välistä yhteyttä tutkittiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. 
Korrelatiokertoimeksi saatu 0,07 osoitti, ettei ihmiskeskeisen johtamisen ja byro-
kraatisen johtamisen piirteen välillä ollut yhteyttä.  

Tuloskeskeisen johtamisen (faktori 2) osioiden (kysymys 14, osiot 11, 10, 12, 
4, 16 ja 6) keskinäiset korrelaatiot olivat hyvät kaikkien osioiden kohdalla. Cron-
bachin alfan arvo oli 0,77 ja osioden alfa-kertoimet olivat välillä 0,70–0,78. Fak-
torista 2 muodostettiin tuloskeskeistä johtamista mittaava muuttuja, jonka kes-
kiarvoksi saatiin 3,3 (keskihajonta 0,63). Tuloskeskeistä johtamista mittaavan 
muuttujan ja byrokraattisen johtamisen piirteen (osio 14.5) korrelaatiokerroin oli 
–0,22 (p < 0,01) mikä merkitsi toisen muuttujan arvon kasvaessa toisen pienene-
vän. Siten muuttujilla tulkittiin olevan negatiivinen yhteys toisiinsa. 

Johtamisen edellytysten (faktori 3) osioiden (kysymys 14, osiot 14, 9, 8 ja 7) 
keskinäiset korrelatiot olivat myös hyvät kaikkien osioiden kohdalla. Johtamisen 
edellytysten faktorista muodostetun summamuuttujan keskiarvo oli 2,8 (keskiha-
jonta 0,75). Johtamisen edellytyksiä mittaavan muuttujan ja byrokraattisen johta-
misen piirteen (osio 13.22) korrelaatiokerroin oli –0,47. Johtamisen edellytysten 
ja professionaalisen johtamisen (osio 13.23) korrelaatio oli 0,27 sekä ammatti-
maisen johtamisen (osio 13.24) kanssa korrelaatio oli 0,53. Johtamisen edellytyk-
set olivat vahvasti yhteydessä ammattimaiseen johtamiseen. Sen sijaan johtami-
sen edellytysten yhteys byrokraattiseen johtamiseen oli negatiivinen. 

Managerialistisen johtamisen piirteitä selittävä taustamuuttuja 

Eräiden taustamuuttujien yhteyttä ihmiskeskeistä ja tuloskeskeistä johtamista sekä 
johtamisen edellytyksiä mittaaviin muuttujiin tarkasteltiin korrelaation avulla. 
Korrelaatiokertoimien perusteella voitiin todeta, että henkilöstön lukumäärällä oli 
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heikko tilastollinen yhteys ihmiskeskeiseen johtamiseen (r = 0,24). Seuraavaksi 
tarkasteltiin henkilöstön lukumäärän yhteyttä ihmiskeskeistä johtamista mittaa-
vaan muuttujaan ristiintaulukoinnin avulla. Kun henkilöstön määrä oli alle 50, 
arvioivat vastaajat (n = 18) ihmiskeskeistä johtamista ilmenevän sairaanhoitopii-
reissään vähän (ka 2,7, keskihajonta 0,57, vaihteluväli 1,5–3,7). Henkilöstön mää-
rän ollessa välillä 50–550, arvioivat vastaajat (n = 110) ihmiskeskeisen johtami-
sen piirteitä ilmenevän jonkin verran (ka 3,2, keskihajonta välillä 0,65–0,77, vaih-
teluväli 2–5). Henkilöstömäärän ylittäessä 551, arvioivat vastaajat (n = 17) ihmis-
keskeisen johtamisen ilmenevän paljon (ka 3,6, vaihteluväli 2,7–4,8, keskihajonta 
0,66).  

Shapiro-Wilkin normaalijakaumatestin perusteella voitiin todeta muuttujien 
jakautuneen normaalisti henkilöstömäärän mukaan. Tukeyn testin mukaan ihmis-
keskeisen johtamisen keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,009) 
henkilöstön määrän ollessa yli 551 verrattuna alle 50 henkilöstön ryhmään. Johta-
jat, joilla oli henkilöstön määrä yli 551 arvioivat ihmiskeskeistä johtamista ilme-
nevän paljon (ka 3,6) ja johtajat, joilla henkilöstön määrä oli alle 50 arvioivat ih-
miskeskeistä johtamista ilmenevän jonkin verran (ka 2,7).  

5.3.3 Managerialismin soveltuvuus julkisen erikoissairaanhoidon 
uudistamiseen  

Managerialismin soveltuvuuden arviointi julkisen erikoissairaanhoidon uudista-
miseen perustui mittarin (liite 3) kysymyksien 15 ja 16 vastauksiin. Vastausvaih-
toehdot oli annettu kumassakin kysymyksessä viisiportaisella asteikolla, välille 1 
= soveltuu erittäin huonosti ja 5 = soveltuu erittäin hyvin. Managerialismin sovel-
tuvuutta ja tärkeyttä tarkasteltiin aluksi kysymysten 15 ja 16 keskiarvojen perus-
teella. Tarkastelua jatkettiin managerialismin soveltuvuutta mittaavien muuttujien 
faktorianalyysillä. Faktoreiden osioista muodostettiin Cronbachin alfan reliabili-
teetin tarkastelun jälkeen summamuuttujat. Managerialismin piirteiden soveltu-
vuutta selittäviä taustatekijöitä selvitettiin summamuuttujien ja eräiden tausta-
muuttujien korrelaatioiden avulla ja testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysil-
lä. 
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Managerialismin piirteiden soveltuvuus ja tärkeys julkisen 
erikoissairaanhoidon uudistamisessa 

Keskiarvotarkastelun perusteella (taulukko 37) vastaajat arvioivat julkisen eri-
koissairaanhoidon uudistamiseen soveltuvan jokseenkin hyvin (ka 4,2–3,4) ma-
nagerialismin piirteistä seuraavat: parempi henkilöstöjohtaminen, vaikuttavuuden 
korostaminen, toimivallan hajauttaminen, toimintavapaus johtamisessa, henkilös-
tön tulospalkitseminen, tehokkuuden vaatimus, parempi talouden johtaminen, 
työn tehostamisen vaatimus, asiakkuuksien johtaminen sekä vahva johtajuus. 
Nämä piirteet ovat peräisin managerialismin ideologiasta ja johtamisparadigmas-
ta.  

Managerialismin piirteet, jotka arvioitiin soveltuvan jokseenkin hyvin julki-
sen erikoissairaanhoidon uudistamiseen, arvioitiin keskiarvotarkastelun perusteel-
la pääsääntöisesti tärkeiksi. Tärkeys sai joidenkin managerialismin piirteiden 
kohdalla hieman parempia keskiarvoja kuin soveltuvuuden arvio. Esimerkiksi 
parempi talouden johtaminen sai soveltuvuudesta keskiarvon 3,6 ja tärkeydestä 
3,9. 

Managerialismin piirteistä arvioitiin jokseenkin hyvin tai tyydyttävästi (ka 
3,3–3,1) soveltuvan julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen tuloskeskeisyy-
den ja kustannustehokkuusajattelun, potilaan oikeuden valita hoitopaikkansa sekä 
taloudellisuuden vaatimuksen. Näistä kolme piirrettä yhdistyi managerialismin 
tulosorientaatioon ja ns. 3 E -vaatimuksiin. Taloudellisuuden vaatimuksen sovel-
tuvuuden keskiarvo oli 3,1, mutta se arvioitiin tärkeäksi keskiarvolla 3,6. 

Julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen arvioitiin soveltuvan tyydyttä-
västi (ka 3,0–2,7) kilpailuttaminen, tulosorientoitunut johtaminen, liikelaitostami-
nen, tilaaja-tuottajamalli, sopimusohjaus ja markkinaperusteinen toimintatapa. 
Nämä managerialistiset piirteet edustivat organisaation toimintojen ja rakenteiden 
uudistamisen välineitä. Tulosorientoituneen johtamisen soveltuvuuden arvion 
keskiarvo oli 3,0, mutta sen tärkeys sai keskiarvokseen 3,5. 
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Taulukko 37. Managerialismin piirteiden soveltuvuuden (kysymys 15) ja tärkeyden 
(kysymys 16) keskiarvot ja keskihajonta sekä tärkeysjärjestys (n = 153–157))  

Managerialismin piirre Soveltu- 

vuus, ka 

Soveltu- 

vuus, 

keski- 

hajonta 

Tärkeys, 

ka 

Tärkeys, 

keski- 

hajonta 

Tärkeys- 

järjestys 

Parempi henkilöstöjohtaminen 15.7 4,2 0,63 4,4  0,66 1. 

Vaikuttavuuden korostaminen 15.5 4,2 0,66 4,4  0,64 2. 

Toimivallan hajauttaminen 15.6 4,0 0,75 3,9 0,91 4. 

Toimintavapaus johtamisessa 15.18 4,0 0,73 4,2  0,66 3. 

Henkilöstön tulospalkitseminen 15. 8 3,8 0,90 3,7 0,96 8. 

Tehokkuuden vaatimus 15.4 3,7 0,75 3,9 0,71 6. 

Parempi talouden johtaminen 15.19 3,6 0,83 3,9 0,66 5. 

Työn tehostamisen vaatimus 15.1 3,5 0,82 3,4 0,82 11. 

Asiakkuuksien johtaminen 15.12 3,5 0,92 3,7 0,89 7. 

Vahva johtajuus 15.13 3,4 0,99 3,3 1,01 13. 

Tuloskeskeisyys 15.16 3,3 0,87 3,4 0,81 12. 

Potilaan hoitopaikan valinnan vapaus 15. 10 3,2 0,97 3,1 1,04 14. 

Taloudellisuuden vaatimus 15.3 3,1 0,93 3,6 0,76 9. 

Kilpailuttaminen 15.9 3,0 0,96 2,8 0,87 17. 

Tulosorientoitunut johtaminen 15.2 3,0 0,87 3,5 0,81 10. 

Liikelaitostaminen 15.14 3,0 1,01 2,7 0,95 19. 

Tilaaja-tuottajamalli 15.11 2,9 1,01 2,8 0,98 16. 

Sopimusohjaus 15.15 2,9 1,01 2,8 0,95 15. 

Markkinaperusteinen toimintatapa 15.17 2,7 0,86 2,7 0,93 18. 

Managerialismin piirteiden soveltuvuutta julkisen erikoissairaanhoidon uudista-
miseen mitattiin 19 osiolla, joita tarkasteltiin seuraavaksi faktorianalyysillä. Fak-
torianalyysi tuotti aluksi 5 faktoria (ominaisarvo > 1,0), jotka selittivät 60 % ko-
konaisvarianssista. Koska yksi faktori sai vain kaksi latausta, ei mallia pidetty 
sisällöllisesti ja teorettisesti perusteltavissa. Uusi faktorianalyysi tehtiin neljälle 
faktorille, jolloin kokonaisvarianssin selitysosuudeksi saatiin 54 %. Jotkut osiot 
latautuivat usealle faktorille. Osiot pidettiin kuitenkin mukana ja ne nimettiin suu-
rimman latauksen saaneelle faktorille. (liitetaulukko 10.) 

Ensimmäiselle faktorille latautuivat työn tehostamisen vaatimuksen, tehok-
kuuden vaatimuksen, tuloskeskeisyyden, taloudellisuuden vaatimuksen ja tu-
losorientoituneen johtamisen osiot. Ensimmäisen faktorin selitysosuus oli 16 %. 
Toiselle faktorille latautuivat tilaaja-tuottajamallin, liikelaitostamisen, sopimusoh-
jauksen, asiakkuuksien johtamisen, vahvan johtajuuden sekä markkinaperusteis-
ten toimintatapojen osiot (selitysosuus 15 %). Kolmannelle faktorille latautuivat 
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toimivallan ja vastuun hajauttamisen, paremman henkilöstöjohtamisen, johtami-
sen toimintavapauden ja vastuun tuloksista, paremman talouden johtamisen sekä 
henkilöstön tulospalkitsemisen osiot (selitysosuus 12 %). Neljännelle faktorille 
latautuivat potilaan hoitopaikan valinnan vapauden, kilpailuttamisen sekä vaikut-
tavuuden korostamisen osiot (selitysosuus 11 %). Faktorit nimettiin 3 E:n (faktori 
1), markkinperusteisten toimintatapojen (faktori 2), johtamisen vapauden (faktori 
3) ja kilpailun (faktori 4) faktoreiksi. Osioiden kommunaliteetit olivat pääsääntöi-
sesti > 0,40. Kommunaliteetit vaihtelivat 0,39–0,63 välillä. (liitetaulukko 10) 

Faktoreiden osioiden reliabiliteettia arvioitiin niiden keskinäisten korrelaati-
oiden ja Cronbachin alfan avulla. Ensimmäisen 3 E -faktorin osioiden (kysymys 
15, osiot 1, 4, 16, 3 ja 2) keskinäiset korrelaatiot olivat hyvät kaikkien osioiden 
kohdalla. Cronbachin alfa arvo oli 0,78 ja osiokohtaiset alfat olivat välillä 0,72–
0,75. Faktorista 1 muodostettiin 3 E:tä mittaava muuttuja, jonka keskiarvo oli 3,3 
(vaihteluväli 1,5–5,0, keskihajonta 0,63). 

Markkinaperusteiseksi toimintatavaksi nimetyn faktorin osioiden (kysymys 
15 osiot 11, 14, 15, 12, 13 ja 17) keskinäiset korrelaatiot olivat hyvät kaikkien 
osioiden kohdalla. Cronbachin alfa arvo oli 0,78 ja osioiden alfa-kertoimet olivat 
0,72–0,78. Faktorista 2 muodostettiin markkinaperusteista toimintatapaa mittaava 
muuttuja, jonka keskiarvo oli 3,0 (vaihteluväli 1,3–4,8, keskihajonta 0,67). 

Johtamisen vapaus -faktorin osioiden (kysymys 15 osiot 6, 7, 18, 19 ja 8) 
keskinäiset korrelaatiot olivat myös hyvät kaikkien osioiden kohdalla. Cronbachin 
alfa-arvo oli 0,67 ja osioiden alfat olivat välillä 0,57–0,66. Faktorista 3 muodos-
tettiin johtamisen vapautta mittaava muuttuja, jonka keskiarvo oli 3,9 (vaihteluvä-
li 2,4–5,0, keskihajonta 0,51). 

Kilpailuksi nimetyn faktorin osioiden (kysymys 15 osiot 10, 9 ja 5) keskinäi-
set korrelaatiot olivat alhaiset (0,21–0,41), Cronbachin alfa arvo oli alle 0,60 
(0,58) ja osioiden alfa-kertoimet olivat välillä 0,33–0,58. Alhaisten alfa-
kertoimien arvojen, osioiden sisällöllisten tekijöiden sekä teoriataustan takia fak-
torista ei muodostettu summamuuttujaa.  

3 E:tä, markkinaperusteista toimintatapaa ja johtamisen vapautta mittaavien 
muuttujien keskinäiset korrelaatiot olivat korkeat. Markkinaperusteisen toiminta-
tavan ja 3 E:n korrelaatio oli 0,6. Johtamisen vapauden ja markkinaperusteisen 
toimintatavan korrelaatio oli 0,4 ja johtamisen vapauden ja 3 E:n korrelaatio oli 
samoin 0,4. Keskinäiset korkeat korrelaatiot olivat perusteltavissa teoreettisesti 
managerialismin piirteiden sisällöllisillä yhteenkuuluvuuksilla.  

Managerialismia mittaavien muuttujien keskiarvojen perusteella arvioivat 
vastaajat johtamisen vapaus -faktorin (ka 3,9) soveltuvan parhaiten julkisen eri-
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koissairaanhoidon uudistamiseen. Siihen sisältyivät toimivallan ja vastuun hajaut-
taminen, parempi henkilöstöjohtaminen, johtamisen toimintavapaus ja vastuu 
tuloksista, parempi talouden johtaminen sekä henkilöstön tulospalkitseminen. 3 E 
-faktorin sisällöt, työn tehostamisen vaatimus, tehokkuuden vaatimus, tuloskes-
keisyys, taloudellisuuden vaatimus ja tulosorientoitunut johtaminen, sijoittuivat 
soveltuvuudeltaan toiseksi keskiarvojen tarkastelujen (ka 3,3) perusteella julkisen 
erikoissairaanhoidon uudistamiseen. Markkinaperusteisten toimintatapojen, johon 
kuuluivat tilaaja-tuottajamalli, liikelaitostaminen, sopimusohjaus, asiakkuuksien 
johtaminen ja vahva johtajuus, arvioitiin soveltuvan tyydyttävästi (ka 3,0) julki-
sen erikoissairaanhoidon uudistamiseen.  

Managerialismin piirteiden soveltuvuutta selittävät taustatekijät 

Eräiden taustamuuttujien yhteyttä 3 E:tä, markkinaperusteista toimintatapaa sekä 
johtamisen vapautta mittaaviin muuttujiin tarkasteltiin korrelaatioiden avulla. 
Korrelaatiokertoimien perusteella voitiin todeta, että koulutusalalla oli tilastolli-
sesti yhteys markkinaperusteiseen toimintatapaan (r = 0,3) ja johtamisen vapau-
teen (r = 0,2). Henkilöstön lukumäärällä oli tilastollinen yhteys (r = 0,2) kaikkiin 
kolmeen managerialismin piirteitä mittaaviin muuttujiin. Myös asemalla sairaan-
hoitopiirissä oli tilastollinen yhteys 3 E:n (r = –0,3) ja markkinaperusteisen toi-
mintatavan (r = –0,3) kanssa. Edellä kuvattujen taustamuuttujien ja manageria-
lismin piirteitä mittaavien muuttujien korrelaatioiden perusteella, tulkittiin kaikki 
saadut tilastolliset yhteydet heikoiksi. 

Koulutusalan ja managerialismin piirteitä mittaavien muuttujien keskiarvojen 
eroja testattiin Scheffen testillä. Sen perusteella saatiin tilastollisesti merkitsevät 
erot koulutusalan ja 3 E:n sekä markkinaperusteista toimintatapaa mittaaviin 
muuttujiin. Terveyshallintotieteellisen koulutusalan edustajat arvioivat 3 E:n so-
veltuvan julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen tyydyttävästi keskiarvon 
(3,2) perusteella (vaihteluväli 1,50–5,00, keskihajonta 0,60). Lääketieteellisen 
koulutusalan edustajien arviointi 3 E:n soveltuvuudesta oli myös keskiarvon (3,3) 
perusteella tyydyttävä (vaihteluväli 1,50–5,00, keskihajonta 0,69). Muun koulu-
tusalan edustajat arviovat 3 E:n soveltuvan julkisen erikoissairaanhoidon uudis-
tamiseen jokseenkin hyvin keskiarvon (3,6, vaihteluväli 2,20–4,60) perusteella. 
Scheffen testin mukaan muun alan ja terveyshallintotieteellisen koulutusalojen 
keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,024). Muun koulutusalan 
edustajat arvioivat 3 E:n soveltuvan erikoissairaanhoidon uudistamiseen parem-
min kuin terveyshallintotieteen edustajat. 
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Lääketieteellisellä koulutusalalla markkinaperusteista toimintatapaa mittaa-
van muuttujan keskiarvo oli 2,9 (vaihteluväli 1,33–4,17, keskihajonta 0,79), ter-
veyshallintotieteellisellä koulutusalalla se oli 3,1 (vaihteluväli 1,67–4,83, keskiha-
jonta 0,10) ja muulla koulutusalalla 3,3 (vaihteluväli 2,33–4,33, keskihajonta 
0,66). Scheffen testin mukaan muun alan ja lääketieteellisen koulutusalojen kes-
kiarvojen ero oli merkitsevä (p = 0,008). Muun koulutusalan edustajat arvioivat 
markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvan paremmin erikoissairaanhoidon 
uudistamiseen kuin lääketieteellisen koulutusalan edustajat. 

Markkinaperusteista toimintatapaa mittaavan muuttujan keskiarvot vaihteli-
vat välillä 2,6–3,4 verrattuna vastaajien henkilöstön lukumääräluokkiin. Suurin 
keskiarvo (3,4) oli vastaajien ryhmässä (n = 18), joiden henkilöstön määrä oli yli 
551. Alin keskiarvo (2,8) oli alle 50 hengen ryhmässä (n = 17). Tukeyn testin mu-
kaan keskiarvojen ero oli merkitsevä (p = 0,005) juuri näiden ryhmien välillä. 
Vastaajat, joilla henkilöstön määrä ylitti 551, arvioivat markkinaperusteisen toi-
mintatavan soveltuvan paremmin erikoissairaanhoidon uudistamiseen kuin vas-
taajat, joilla henkilöstön määrä oli alle 50. Muilla managerialismin piirteitä mit-
taavilla muuttujilla ei ollut tilastollisia eroja henkilöstön määrän suhteen, kuten ei 
aikaisemman johtamiskokemuksen suhteen.  

Sairaanhoitopiirien ylimmän johdon (n = 21) arvio 3 E -piirteestä, oli kes-
kiarvona 3,6 (vaihteluväli 2,80–4,20, keskihajonta 0,43), kun taas vastuualueiden 
johdon (n = 61) arvio oli keskiarvona 3,1 (vaihteluväli 1,50–4,60). Tukeyn testin 
mukaan keskiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitsevät (p = 0,009). Sairaanhoi-
topiirien ylin johto arvioi managerialismin 3 E -piirteiden soveltuvan paremmin 
erikoissairaanhoidon uudistamiseen kuin vastuualueiden johtoon kuuluvat. 

Sairanhoitopiirien ylimmän johdon arvio markkinaperusteisesta toimintata-
vasta oli keskiarvona 3,4 (vaihteluväli 2,33–4,50, keskihajonta 0,57). Vastuualu-
eiden johdon arviointien keskiarvo markkinaperusteisen toimintatavan kohdalla 
oli 2,8 (vaihteluväli 1,33–4,17, keskihajonta 0,64). Tukeyn testin mukaan kes-
kiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitsevät (p = 0,002). Sairaanhoitopiirin ylin 
johto arvioi markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvan paremmin julkisen 
erikoissairaanhoidon uudistamiseen kuin vastuualueiden johto. 

5.3.4 Erikoissairaanhoidon johtamisen nykytilanteesta ja 
tulevaisuudesta 

Kyselyn vastaajilla oli mahdollisuus tuoda julki avoimessa kysymyksessä (kysy-
mys 17) omia näkemyksiään erikoissairaanhoidon johtamisen nykytilanteesta 
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ja/tai tulevaisuudesta. Pyydetystä aiheesta kirjoitti omia näkemyksiään 55 vastaa-
jaa. Vastaukset kirjoitettiin puhtaaksi ja jaoteltiin erikoissairaanhoidon johtamisen 
nykyisyyttä ja tulevaisuutta käsitteleviin aihepiireihin. Erikoissairaanhoidon joh-
tamisen nykytilannetta pohti 32 vastaajaa ja 23 vastaajaa pohti tulevaisuuden eri-
koissairaanhoidon johtamista.  

Erikoissairaanhoidon johtamisen nykytilanteesta 

Erikoissairaanhoidon nykyjohtamista käsittelevistä vastauksista muodostettiin 
sisältöjensä perusteella yhteenveto kuutena teemana. Teemat olivat julkisen eri-
koissairaanhoidon toimintaympäristö ja tehtävät, johtamisen ongelmia, byrokra-
tia, professionaalinen johtaminen, yksityissektorin johtamisoppien soveltuvuus 
julkiseen erikoissairaanhoitoon sekä organisaatiomuutosten tulva.  

Erikoissairaanhoidon johtamisen nykytilanteeseen vaikuttavia tekijöitä poh-
dittiin vastauksissa julkisen erikoissairaanhoidon toimintaympäristön ja tehtävien 
avulla. Koko terveydenhuollon toimintaympäristön todettiin elävän muutoksessa, 
josta nousee terveydenhuoltoon ristiriitaisia vaatimuksia. Vaatimuksina kuvattiin 
väestön oikeuksien lisääntyminen, hoitotakuu, kunta- ja palvelurakenneuudistus 
ja kuntien taloudellinen tilanne. Kuntien huono taloudellinen tilanne ja erikoissai-
raanhoidon menojen kasvu huolestutti, mutta samalla kysyttiin, miten johtamisel-
la voidaan vaikuttaa tilanteeseen. Johtaminen kyseenalaistettiin myös toimintaa 
ohjaavien eri lakien takia. Lain noudattamisen kuvattiin merkitsevän mm. julkis-
ten hankintojen kilpailutuksessa sellaisia tekijöitä, joita ei voi johtamisellakaan 
ohjata. Raha korostui vastaajien mielestä liikaa siten, että inhimilliset piirteet hä-
viävät hoitamisesta ja eettiset arvot menettävät merkityksensä. Voimakkaampaa 
ohjausta kaivattiin, mutta toisaalta pidettiin hyvänä, ettei normiohjaus ole vallit-
seva.  

Julkisen erikoissairaanhoidon tehtävällä hoitaa kaikki lääketietellisesti vaati-
vat potilaat perusteltiin sitä, etteivät kustannukset ja kustannustietoisen tuloksen 
tekeminen ole kaikkein keskeisin asia. Samoin yliopistollisen sairaalan valmius-
velvoitteet aiheuttavat sen, että tehokkuutta ei voi ajatella. Erikoissairaanhoidon 
vastuu potilashoidosta, päivystysjärjestelyistä sekä yliopistollisten sairaaloiden 
vastuu tutkimustoiminnasta ja uusien hoitojen kokeiluista nähtiin haasteena ver-
rattuna yksityissektoriin. Yksityissektorin arvioitiin ostopalvelujen kilpailuttami-
sen yhteydessä ottavan hoitaakseen vain helpot toimenpiteet. 

Johtamisen ongelmina todettiin mm. vallan ja vastuun epäselvyys, ylimmän 
johdon ja operatiivisen johdon välinen kuilu, näennäisvalta, asenteet sekä kateus. 
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Erikoissairaanhoidon ja koko terveydenhuollon johtamisen ongelmaksi kuvattiin 
osaoptimoitu johtaminen. Sen mukaan pyritään turvaamaan yksikön oma talous, 
kenenkään välittämättä terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Myös vastuun 
ottamista priorisoinnista pidettiin ongelmana, sillä tehokkuus, tuottavuus ja niukat 
taloudelliset voimavarat edellyttäisivät priorisointia, valintoja.  

Byrokratiaa arvioitiin olevan edelleen liian paljon. Keskittämisen arvioitiin 
kasvattavan byrokratiaa ja työmotivaation katoavan johtamisesta. Päätösvaltaa 
kaivattiin enemmän suoritusportaaseen. Toinen johtamista kuvaava piirre oli pro-
fessionaalisen johtamisen korostuminen ja pohdinta lääketieteellisen johdon ja 
hoitotyön johdon tehtävistä. Lääkärijohtajuuden kuvattiin perustuvan valtaan, 
jonka mukaan lääkäri voi olla johtaja ilman siihen soveltuvaa koulutusta tai taito-
ja. Johtamisen ammattilainen voidaan ohittaa. Lääkäreiden valintaa johtamisteh-
täviin kuvattiin ylempään, parempipalkkaiseen virkaan siirtämisenä, kun taas yli-
hoitajat valittiin rekrytointiprosessin kautta. Toisaalta pidettiin keskeisenä sitä, 
että sekä lääketieteellinen että hoitotyön johto säilyvät erillisinä, mutta saumaton-
ta yhteistyötä tekevinä.  

Yksityissektorin johtamisoppien soveltuvuutta erikoissairaanhoidon johtami-
seen pohdittiin kriittisesti. Yhtäältä koettiin, että yksityissektorin johtamiperiaat-
teet soveltuvat erikoissairaanhoidon johtamiseen. Toisaalta todettiin, että yksityis-
sektorin johtamisoppeja on siirretty melko kritiikittömästi julkiseen palvelutuo-
tantoon.  

Organisaatiomuutosten tulvan kerrottiin haitanneen viime vuosikymmeninä 
kehitystä. Liian nopeiden organisaatiouudistusten ja päällekkäisten kehityshannk-
keiden arvioitiin syövän henkilökunnan voimia niin, että se vaikuttaa potilaiden 
hoitoon. Johtamisen odotettiin luovan sellaiset puitteet, että henkilökunta voi rau-
hassa tehdä ydintehtäväänsä. Organisaatiouudistusten henkilöstöpolitiittiset vai-
kutukset toivottiin otettavan paremmin huomioon päätöksiä tehtäessä, koska alan 
rekrytointi vaikeutuu koko ajan. 

Erikoissairaanhoidon johtamisen tulevaisuudesta 

Eikoissairaanhoidon tulevaisuuden johtamista käsittelevät vastaukset jaettiin 
kolmeen teemaan. Ne olivat seuraavat: tulevaisuuden haasteet, integraatio ja työn-
jako sekä managerialismi. Seuraavassa esitetään yhteenvedot teemoista. 

Erikoissairaanhoidon tulevaisuuden johtamista pohdittiin tulevaisuuden haas-
teiden näkökulmasta. Taloudellisuutta, tehokkuutta ja kustannusten vähentämistä 
pidettiin tärkeinä, mutta ei yksin riittävinä yhteiskunnassa. Erityisinä haasteina 
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erikoissairaanhoidon johtamiseen pidettiin mm. väestön ikääntymistä, terveysero-
ja, masennuksen lisääntymistä sekä ihmisten yksilöllisten tarpeiden korostumista. 
Valtakunnallisilla ja yhteiskunnallisilla ratkaisuilla todettiin olevan merkittävä 
vaikutus erikoissairaanhoidon johtamiseen. Samoin erikoissairaanhoidon, perus-
terveydenhuollon ja sosiaali- ja sivistystoimen ratkaisuilla arveltiin olevan suuri 
vaikutus laadukkaiden palveluiden tuottamisessa. Henkilöstön saatavuudesta kan-
nettiin huolta ja alan vetovoimaisuuden ja imagon parantamista pidettiin tärkeänä. 
Kaikkien näiden haasteiden pohdittiin heijastuvan johtajien tehtäviin. Johtajille 
nämä haasteet merkitsevät laaja-alaista kokonaisuuksien hallitsemista ja ratkaisu-
jen arviointia. Lisäksi peräänkuulutettiin rohkeutta ja innovatiivisuutta sekä uusia 
johtamisen välineitä. Johtamisessa korostettiin eettisyyttä ja yhteistyötaitoja sekä 
suunnittelua ja arviointia prosessijohtamisessa. Johtamisen tutkimukselta odotet-
tiin käytännön toimenpiteitä, joiden avulla saataisiin kuntoon rakenteet, teknolo-
gia, prosessit ja muutosjohtaminen.  

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota ja työnjakoa toi-
vottiin. Samoin toivottiin nykyistä enemmän keskitettyä työnjakoperiaatetta eri-
koissairaanhoidon sisällä tiettyjen harvinaisempien hoitojen kohdalla. Yhteistyön 
lisäämistä perusterveydenhuollon kanssa peräänkuulutettiin. Tilaaja-tuottaja-
mallin kehittämistä ja selkeyttämistä vaadittiin siten, että on selkeää poliittista 
valtaa ja vastuuta kantava tilaaja. Tilaajalta odotettiin kompetenssia arvioida pal-
velujen tarvetta, sisältöä, kustannuksia sekä halua valvoa palvelun tuottajien toi-
mintaa. Palvelun tuottajana voisi olla julkinen tai yksityinen. Nykyisin saman 
organisaation ollessa palvelujen järjestäjä ja tuottaja todettiin seurauksina jatkuva 
resurssipula ja perustelua siitä, kuinka kaikki mahdollinen kehittämistyö on tehty.  

Managerialismiksi nimetyn teeman alle koottiin vastauksista yhteenvedoksi 
hoidon vaikuttavuus, johtamisosaaminen, ammattijohtajuus, johtamiskoulutus, 
prosessijohtaminen sekä liikelaitostaminen. Hoidon vaikuttavuuden tulisi ohjata 
valintoja erikoissairaanhoidossa. Pelkän hoidon vaikuttavuuden ei todettu riittä-
vän, vaan peräänkuulutettiin kustannusvaikuttavuutta. Tähän liitettiin nykyistä 
avoimemman säännöstelyn, priorisoinnin, hyväksyminen osaksi toimintakulttuu-
ria potilaiden, eri ammattiryhmien ja poliittisten päättäjien yhteisen keskustelun 
perusteella. Samoin arvioitiin, kuinka nykyisillä resursseilla pystyttäisiin tuotta-
maan enemmän terveyttä, mikäli toiminta organisoitaisiin järkevämmin ja tehok-
kaammin. 

Johtamisosaaminen korosti henkilöstöjohtamista henkilöstön saatavuuden ja 
riittävyyden näkökulmista. Matalan organisaation tueksi toivottiin yli organisaa-
tiorajojen toimivia keskitettyjä yksiköitä, jolloin sisällöllisten asiantuntijoiden 
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työpanosta voitaisiin vapauttaa varsinaiseen ydintehtävään, eli potilaiden hoitoon. 
Ammattimaista johtamista korostettiin ja samalla oltiin sitä mieltä, että profession 
/tradition/hierarkian määrää pitää pienentää. Prosessien kehittämisen, laadun pa-
rantamisen ja tuloksellisuuden arvioitiin syntyvän parhaiten yhdessä, kun johtajis-
tolla on riittävä toiminnan vapaus ja johtajuus on ammattimaista. Ammattimai-
seen johtamiseen kytkettiin perustaksi toiminnan luonteen ymmärtäminen ja joh-
tamisosaaminen.  

Erikoissairaanhoidon johtamisen nykyaikaistamista kaivattiin siten, ettei joh-
tajuus ole kytketty pelkästään kliiniseen osaamiseen tulosalueilla ja vastuuyksi-
köissä. Johtamiskoulutuksen ja johtajaksi kouluttautumisen tiedostamista pidettiin 
hyvänä erikoissairaanhoidossa ja koko terveydenhuollossa. Käytännön toteutuk-
seen todettiin olevan vielä matkaa. Prosessien johtamista pidettiin tärkeänä. Pro-
sessit ymmärrettiin laajoiksi potilaan koko hoitoketjuiksi perusterveydenhuollosta 
erikoissairaanhoitoon. Tämä kiteytettiin organisatorisesti terveydenhuoltopiiriksi. 
Palveluprosessin tarkastelua kokonaisuutena tarvittaisiin, koska tuloksellisuus 
muodostuu kokonaisprosessin onnistumisen kautta. Johtajuudelle tämän todettiin 
merkitsevän uutta ulottuvuutta ja terveydenhuoltojärjestelmän kytkentää muun 
yhteiskunnan toimintaproseseihin. 

Liikelaitostamista pohdittiin erikoissairanhoidon palveluiden järjestämiseen 
sen soveltuvuuden kannalta. Liikelaitostamisen arvioitiin antavan joillakin alueil-
la hyvän tuloksen, joillakin alueilla sitä pidettiin järjettömänä. Toimintojen liike-
laitostamisen suunnitelussa korostettiin toiminnan arvioinnin merkitystä ennen 
päätöksentekoa. Pohdintoihin liittyi vielä näkemyksiä eettisyydestä ja markkina-
perusteisten toimintatapojen hyödyntämisen tarpeesta julkisella sektorilla. Pelkkiä 
markkinaohjautuvuudesta lainattuja termejä ei pidetty soveliaana käyttää ymmär-
tämättä niiden sisältöjä. Myös vastakohtaisesta ajattelutavasta, kuten laatu kontra 
tehokkuus tai taloudellisuus kontra eettisyys, tulisi päästä pois. 

5.3.5 Yhteenveto tutkimuksen kvantitatiivisen osan keskeisistä 
tutkimustuloksista 

Sairaanhoitopiireissä ilmeni enemmän byrokraattisen ja professionaalisen johta-
misen piirteitä kuin managerialistisen johtamisen piirteitä. Byrokraattinen johta-
minen tuli esille selvimmin virkahierarkian mukaisissa esimiesasemissa, hierark-
kisuuden ja kirjallisten toimivaltasäännöstöjen korostamisessa, keskitetyssä val-
lankäytössä ja määräysten toimeenpanon korostamisessa. Rationaalisuutta sekä 
alaisten valvontaa esimiesten tehtävänä arvioitiin olevan jonkin verran sairaanhoi-
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topiirien johtamisessa. Professionaalinen johtaminen sisälsi sairaanhoitopiireissä 
eniten kliinisen osaamisen ja suunnittelun korostamista, asiantuntijahierarkian 
mukaista toimintaa sekä professionaalista valtaa toiminnan ohjauksessa. Manage-
rialistista johtamista arvioitiin ilmenevän sairaanhoitopiireissä selvimmin tehok-
kuuden ja tulosten saavuttamisen korostamisessa, tulostavoitteiden ja resurssike-
hyksen käytössä toiminnan ohjauksessa sekä tulosmittareiden käytössä ja ammat-
timaisessa johtajuudessa. Managerialistisen johtamisen piirteistä ilmeni vähiten 
sairaanhoitopiireissä henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista, johtami-
sen vapaus tulosten saavuttamiseksi, yksityissektorilta peräisin olevien johta-
misoppien soveltaminen, toimivallan ja vastuun hajauttaminen sekä toimivallan ja 
vastuun keskinäinen tasapaino. Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna arvioitiin Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirissä ilmenevän vähiten byrokraattista johtamista ja eni-
ten managerialistista johtamista.  

Koulutusaloittain tarkasteltuna arvioivat terveyshallintotieteellisen koulu-
tusalan edustajat sairaanhoitopiiriensä johtamisen sisältävän enemmän byrokraat-
tisia piirteitä kuin lääketieteellisen ja muun koulutusalan edustajat. Ero ei ollut 
tilastollisesti kuitenkaan merkitsevä. Muun koulutusalan edustajat arvioivat sitä 
vastoin sairaanhoitopiireissä ilmenevän professionaalisen johtamisen piirteitä 
enemmän kuin terveyshallintotieteellisen ja lääketieteellisen koulutusalojen edus-
tajat. Lääketieteellisen koulutusalan edustajat arvioivat professionaalista johta-
mista ilmenevän vähiten sairaanhoitopiirien johtamisessa. Muun koulutusalan ja 
lääketietellisen koulutusalan edustajien arviot professionaalisen johtamisen ilme-
nemisestä sairaanhoitopiireissä erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 
Managerialistisen johtamisen piirteiden ilmenemisen koulutusalakohtaisissa ver-
tailuissa ei ollut tilastollisia eroja.  

Managerialistinen johtamisen sisällön edellistä laajempi tarkastelu tuotti ih-
miskeskeisen johtamisen, tuloskeskeisen johtamisen ja johtamisen edellytysten 
faktorit. Ihmiskeskeisen johtaminen sisälsi henkilöstöä arvostavan, johtamisen 
pätevyyden arvostamisen, johtamisen pitämisen omana erityisalana, johtamisen 
asiakaskeskeisyyden, johdon oman innostavan esimerkin sekä toiminnan ja orga-
nisaatiorakenteiden järjestelmällisen uudistamisen osiot. Tuloskeskeistä johtamis-
ta luonnehtivat tuottavuuden kasvun parantamisen, markkinaperusteisen toimin-
nan mallin, tasapainotetun mittariston käytön, tulosten saavuttamisen, yksityisten 
yritysten johtamisoppien soveltamisen sekä prosessien kehittämisen piirteet. Joh-
tamisen edellytykset muodostuivat seuraavista osioista: johtamisen tila ja johdon 
päätösoikeus, toiminnallinen ja taloudellinen toimivalta ja vastuu, matala organi-
saatiorakenne sekä johtamisosaaminen johtajan valinnan perusteena.  



 

 178 

Tuloskeskeistä johtamista arvioitiin esiintyvän sairaanhoitopiireissä enemmän 
kuin johtamisen edellytyksen piirteitä, mutta lähes yhtä paljon kuin ihmiskeskei-
sen johtamisen piirteitä. Henkilöstön määrällä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 
ihmiskeskeisen johtamisen ilmenemisen määrään. Johtajat, joiden vastuulla ole-
van henkilöstön määrä ylitti 551, arvioivat ihmiskeskeistä johtamista ilmenevän 
enemmän kuin johtajat, joiden vastuulla olevan henkilöstön määrä oli alle 50.  

Positiivisimmat arviot managerialismin yksittäisistä piirteistä saivat seuraa-
vat: parempi henkilöstöjohtaminen, vaikuttavuuden korostaminen, toimivallan 
hajuttaminen, johtamisen toimintavapaus, henkilöstön tulospalkitseminen, tehok-
kuuden vaatimus, parempi talouden johtaminen, työn tehostamisen vaatimus, asi-
akkuuksien johtaminen sekä vahva johtajuus. Nämä piirteet arvioitiin myös pää-
asiassa tärkeiksi. Tärkeys sai joidenkin managerialismin piirteiden kohdalla hie-
man parempia keskiarvoja kuin soveltuvuuden arvio. Jokseenkin hyvin tai tyydyt-
tävästi erikoissairaanhoidon uudistamiseen soveltuviksi managerialismin piirteik-
si arvioitiin tuloskeskeisyys ja kustannustehokkuusajattelu, potilaan oikeus valita 
hoitopaikkansa sekä taloudellisuuden vaatimus. Taloudellisuuden vaatimuksen 
soveltuvuutta erikoissairaanhoidon uudistamiseen pidettiin tyydyttävänä, mutta 
sitä pidettiin tärkeänä. Organisaation toimintojen ja rakenteiden uudistamisen vä-
lineitä edustavat managerialismin piirteet arvioitiin vähiten soveltuviksi erikois-
sairaanhoidon uudistamiseen. Näitä olivat kilpailuttaminen, tulosorientoitunut 
johtaminen, liikelaitostaminen, tilaaja-tuottajamalli, sopimusohjaus ja markkina-
perusteinen toimintatapa. Tulosorientoituneen johtamisen soveltuvuuden ja tär-
keyden välillä oli eroa tärkeyden hyväksi. 

Managerialismin piirteistä muodostettiin neljä faktoria, jotka nimettiin 3 E, 
markkinaperusteisen toimintatavan, johtamisen vapauden ja kilpailun faktoreiksi. 
Johtamisen vapauden arvioitiin soveltuvan parhaiten julkisen erikoissairaanhoi-
don uudistamiseen. Siihen sisältyivät toimivallan ja vastuun hajauttaminen, pa-
rempi henkilöstöjohtaminen, johtamisen toimintavapaus ja vastuu tuloksista, pa-
rempi talouden johtaminen sekä henkilöstön tulospalkitseminen. 3 E:n piirteet, 
työn tehostamisen vaatimuksena, tehokkuuden vaatimuksena, tuloskeskeisyytenä, 
taloudellisuuden vaatimuksena ja tulosorientoituneena johtamisena, sijoittuivat 
toiseksi soveltuvuuden arvioinnissa. Markkinaperusteisten toimintatapojen, johon 
kuuluivat tilaaja-tuottajamalli, liikelaitostaminen, sopimusohjaus, asiakkuuksien 
johtaminen ja vahva johtajuus, arvioitiin soveltuvan tyydyttävästi julkisen eri-
koissairaanhoidon uudistamiseen. 

Koulutusalakohtaisissa arvioinneissa oli eroja siinä, miten managerialismi 
soveltuu erikoissairaanhoidon uudistamiseen. Muun koulutusalan edustajat ar-
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vioivat 3 E:n soveltuvan julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen paremmin 
kuin terveyshallintotieteen edustajat. Samoin muun koulutusalan edustajat arvioi-
vat markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvan paremmin julkisen erikoissai-
raanhoidon uudistamiseen kuin lääketieteellisen koulutusalan edustajat. Vastaajat, 
joiden vastuulla olevan henkilöstön määrä ylitti 551, arvioivat markkinaperustei-
sen toimintatavan soveltuvan paremmin julkisen erikoissairaanhoidon uudistami-
seen kuin vastaajat, joiden vastuulla olevan henkilöstön määrä oli alle 50.  

Asema sairaanhoitopiirissä merkitsi myös eroja managerialismin soveltuvuu-
den arviointeihin. Sairaanhoitopiirien ylin johto arvioi managerialismin piirteiden 
soveltuvan paremmin julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen kuin vastuu-
alueiden johtoon kuuluvat. Erityisesti sairaanhoitopiirien ylimmän johdon arvio 
markkinaperusteisen toimintatavan paremmasta soveltuvuudesta julkisen erikois-
sairaanhoidon uudistamiseen erosi tilastollisesti merkitsevästi vastuualueiden 
johdon arvioinneista.  
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6 Managerialismin soveltaminen 
sairaanhoitopiireissä ja soveltuvuus julkisen 
erikoissairaanhoidon johtamiseen 

Luku kuusi sisältää tutkimuksen kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tulosten yh-
distetyn tulkinnan. Tutkimuprosessi eteni samanaikaisena paralleeli-
tutkimuksena. Tutkimustulosten yhdistetyt tulkinnat on koottu kahteen alalukuun. 
Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan managerialistisen johtamisen yhdistettyjä 
tulosten tulkintoja. Toisessa alaluvussa tarkastellaan tutkimustulosten yhdistettyjä 
tulkintoja markkinaohjautuvuudesta sekä sairaanhoitopiirien rakenteista ja toi-
minnan organisoinnista.  

6.1 Yhdistetty tulkinta managerialistisen johtamisen tuloksista 

Sairaanhoitopiirien toiminnan alkuvuosina tulosorientaatio ohjasi sairaanhoitopii-
rien johtamista, toiminnan suunnittelua, organisaatiorakennetta sekä johtamiskou-
lutusta. Tulosjohtamisen toteuttamiseksi sairaanhoitopiirit oli jaettu organisatori-
sesti tulosalueisiin ja -yksiköhin. Tulosalueille ja -yksiköille oli nimetty tulosjoh-
tajat ja sairaanhoitopiirien johtamiskoulutuksissa käsiteltiin tulosjohtamista. Tu-
lostavoitteet ja avaintulokset ohjaisivat toimintaa, mutta tuloksellisuus oli alku-
vuosien dokumenttien perusteella vaihtelevaa. Nykyvuosina tuloksellisuus muo-
dostui dokumenttien perusteella tavoitteellisesta toiminnasta, johon sisältyivät 
strategiset tavoitteet, palvelusopimukset ja hoitotakuun toteutuminen. 

Kirjallisen kyselyn tulosten mukaan sairaanhoitopiireissä ilmeni nykyisin tu-
loskeskeistä johtamista jonkin verran. Tuloskeskeistä johtamista arvioitiin esiin-
tyvän sairaanhoitopiireissä lähes yhtä paljon kuin ihmiskeskeisen johtamisen piir-
teitä, mutta enemmän kuin johtamisen edellytyksen piirteitä. Tuloskeskeinen joh-
taminen muodostui kyselyn perusteella tuottavuuden kasvun parantamisesta, 
markkinaperusteisesta toimintamallista, tasapainotetun mittariston käytöstä, tulos-
ten saavuttamisesta, yksityisten yritysten johtamisoppien soveltamisesta sekä pro-
sessien kehittämisestä. Tuloskeskeinen johtaminen arvioitiin melko tärkeäksi jul-
kisen erikoissairaanhoidon uudistamisessa. Tuloskeskeisen johtamisen soveltu-
vuus julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen arvioitiin kuitenkin ainoastaan 
tyydyttäväksi.  

Taloudellisuus ja etenkin säästötavoitteet muodostuivat sairaanhoitopiireissä 
niiden toiminnan alkuvuosina tärkeimmiksi tavoitteiksi kansallisen laman takia. 
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Huomionarvoista on, että mittavista säästötavoitteista ja toteutuneista säästöistä 
huolimatta sairaanhoitopiirien toimintaluvut kasvoivat enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Nykyvuosien dokumenttien perusteella taloudellisuus tulkittiin talouden 
hallinnaksi, ja tehokkuuden parantamisesta löytyi näyttöä. Palvelusopimukset ja 
uudistetut palvelurakenteet ohjasivat osaltaan sairaanhoitopiirin taloudellista toi-
mintaa, joskin talouden tasapainottavat toimenpiteet olivat tarpeen. Tehokkuuden 
parantamisen näytöt ilmenivät parhaimmin laboratorioliikelaitoksen pitkäjäntei-
sistä toimenpiteistä. Rakenteelliset muutokset ja laboratoriotuotannon tehostami-
nen kasvattivat toiminnan tuottavuutta ja alensivat tuotantokustannuksia. Kirjalli-
sen kyselyn tulosten perusteella muodostetetun 3 E -faktorin, joka sisälsi työn 
tehostamisen vaatimuksen, tehokkuuden vaatimuksen, tuloskeskeisyyden, talou-
dellisuuden vaatimuksen ja tulosorientoituneen johtamisen, arvioitiin soveltuvan 
julkisen erikoissairaanhoitopiirin uudistamiseen tyydyttävästi.  

Myös tulosorientoituneeseen johtamiseen kuuluva laadunvarmistuksen peri-
aatteiden soveltaminen ilmeni aluksi kaikissa sairaanhoitopiireissä. Osa sairaan-
hoitopiireistä eteni laadunvarmistuksesta jatkuvaan, systemaattiseen laadunhallin-
taan. Yksi sairaanhoitopiiri sai sairaalatoiminnalleen laatusertifikaatin ja toinen 
sai kansallisen palkinnon pitkäjänteisestä laadunhallintatyöstään. Strategisen 
suunnittelun vallatessa alaa sisällytettiin laatumittarit tasapainotettuun mittaris-
toon, josta muodostettiin johdon tietojärjestelmä. Kirjallisen kyselyn tulosten pe-
rusteella tasapainotettua mittaristoa käytettiin paljon sairaanhoitopiireissä strate-
gisen johtamisen keskeisenä tekijänä tavoitteiden toteutumisen mittaamisessa. 

Henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista kytkeytyi tulosorientoitu-
neeseen johtamiseen. Henkilöstön palkitseminen ilmeni pääasiassa sairaanhoito-
piirien dokumenteissa kiitospuheina toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisessa yksittäisten tulospalkkiokokeilujen ohella. Nykyvuosien doku-
menttien mukaan henkilöstön palkitsemisessa tulospalkkiolla oli edetty tulospalk-
kiojärjestelmän kriteerien määrittelyyn. Laboratorioliikelaitos yhdisti henkilöstön 
tulospalkkion tuottavuuden kasvusta syntyneeseen tulokseen.  

Kirjallisen kyselyn keskiarvotarkastelun perusteella ilmeni henkilöstön pal-
kitsemista saavutetuista tuloksista vain vähän. Henkilöstön tulospalkitsemisen 
silloin, kun tavoitteet saavutetaan tai ylitetään, arvioitiin soveltuvan julkisen eri-
koissairaanhoidon uudistamiseen jokseenkin hyvin. Palkitseminen arvioitiin kui-
tenkin tärkeäksi julkisen erikoissairaanhoidon uudistamisessa.  

Sairaanhoitopiireissä tulosvastuu oli määritelty tulosjohtajalle, joka oli lääkäri 
sairaanhoidollisilla tulosalueilla ja -yksiköissä kelpoisuusmäärittelyn perusteella. 
Tätä kelpoisuusmäärittelyä laajennettiin yhdessä sairaanhoitopiirissä siten, että 
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tehtävään olivat kelpoisia myös terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinnon suo-
rittaneet viranhaltijat. Kirjallisessa kyselyssä vastaajat arvioivat, että toimivaltaa 
ja vastuuta on hajautettu jonkin verran sairaanhoitopiireissä. Toimivallan ja vas-
tuun hajauttaminen muodostivat yhdessä paremman henkilöstöjohtamisen, johta-
misen toimintavapauden ja vastuun tuloksista, paremman talouden johtamisen 
sekä henkilöstön tulospalkitsemisen kanssa ns. johtamisen vapaus -faktorin. Joh-
tamisen vapauden arvioitiin soveltuvan julkisen erikoissairaanhoidon uudistami-
seen hyvin. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille nykyisen erikoissairaanhoidon 
johtamisen ongelmina mm. toimivallan ja vastuun ristiriita ja lääkäriprofessioon 
perustuva johtaminen.  

Johtamisen piirteiden keskiarvotarkastelun perusteella ilmeni sairaanhoitopii-
reissä keskimäärin enemmän byrokraattisen ja professionaalisen johtamisen piir-
teitä kuin managerialistisen johtamisen piirteitä. Muun koulutusalan edustajat 
arvioivat professionaalista johtamista ilmenevän sairaanhoitopiireissä enemmän 
kuin lääketieteellisen ja terveyshallintotieellisen koulutusalojen edustajat. Sai-
raanhoitopiireittäin arvioinneissa oli eroja, siten, että vähiten byrokraattisia ja 
eniten managerialistisia piirteitä arvioitiin olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiiris-
sä. Sisällön analyysin perusteella päädyttiin samanlaiseen arvioon managerialis-
min soveltamisesta sairaanhoitopiirien johtamisessa ja toiminnan organisoinnissa. 
Sen mukaan vain yksi sairaanhoitopiiri neljästä oli edennyt vuosina 2001–2005 
managerialismin soveltamisessa kohti parempaa johtamista ja uudenlaista palve-
lutuotantoa. 

Parempaan johtamiseen liittyi tavoitteellinen, jatkuva ja monipuolinen johta-
miskoulutus sairaanhoitopiirin ylimmälle johdolle ja lähiesimiehille. Lisäksi sai-
raanhoitopiirin johtamisosaamista vahvistettiin vuosittain lähettämällä joitakin 
johtoon kuuluvia henkilöitä ulkopuolisiin laajoihin johtamiskoulutuksiin. Kirjalli-
sen kyselyn vastaukset johtamiskoulutuksesta vahvistivat sisällön analyysia. Vas-
taajien johtamiskoulutus ja sairaanhoitopiiri korreloivat antaen tilastollisen yhtey-
den. 

6.2 Yhdistetty tulkinta managerialismin reformipiirteiden tuloksista  

Managerialismi sisältää reformina markkinaohjautuvuuden, jonka tavoitteena on 
tehostaa julkisen sektorin toimintaa. Sairaanhoitopiirien toimintaan sovellettuna 
markkinaohjautuvuus ilmeni sopimuksellisuutena, liikelaitostamisena ja ulkois-
tamisena. Sairaanhoitopiirien alkuvuosina markkinaohjautuvuus ilmeni orastava-
na markkinahakuisuutena, joka liittyi erikoissairaanhoitoa ohjaavien normien 
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purkuun. Sairaanhoitopiirien toiminnan kilpailukykyä, palvelujen myyntiä, sisäis-
tä yrittäjyyttä, sopimuksellisuutta ja yritysmäisen toiminnan alkua seurasivat vuo-
sina 1996–2000 ulkoistaminen, sopimusohjaus ja liikelaitostaminen. Nykyvuosi-
na, eli 2001–2005, markkinaohjautuvuuden tulkittiin vakiinnuttaneen asemansa 
yhden sairaanhoitopiirin palvelutuotannon uudistajana. Sopimusohjauksen merki-
tys vahvistui palvelutuotannon ohjaajana ja sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteis-
työmuotona. Liikelaitostoimintaa laajenettiin ja monipuolistettiin, ulkoistaminen 
jatkui maltillisesti ja kilpailu sai uusia piirteitä.  

Kirjallisen kyselyn tulosten mukaan neljän sairaanhoitopiirin vastaajat ar-
vioivat markkinaperusteisten toimintatapojen, sopimusohjauksen, tilaaja-
tuottajamallin ja liikelaitostamisen soveltuvan julkisen erikoissairaanhoidon uu-
distamiseen tyydyttävästi. Markkinaperusteisen toimintatavan merkityksen arvioi-
tiin olevan melko vähäinen julkisen erikoissairaanhoidon uudistamisessa. Muun 
koulutusalan edustajat arvioivat markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvan 
paremmin julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen kuin lääketieteellisen ja 
terveyshallintotieteellisen koulutusalojen edustajat. Sairaanhoitopiirin ylin johto 
arvioi markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvan paremmin erikoissairaan-
hoidon uudistamiseen kuin vastuualuejohtoon kuuluvat.  

Nykyvuosien dokumenttien analyysin mukaan sekä johtamisen uusiutuminen 
että markkinaohjautuvuus palvelutuotannon uudistajana olivat merkinneet lähinnä 
yhdessä sairaanhoitopiirissä uudistuksia rakenteisiin ja toiminnan organisointiin. 
Näitä uudistuksia olivat toimialue-organisaatiouudistus, terveydenhuoltoalueen, 
tekonivelsairaalan, sydänkeskuksen ja alueellisen kuvantamiskeskus-
liikelaitoksen perustaminen, apteekkiorganisaation yhdistäminen laboratorioliike-
laitokseen, sairaanhoitopiirin kokonaistilajärjestelyjä, akuuttipsykiatrian raken-
nemuutos sekä saumattoman palveluketjun alueellisen tietohallinnon kehittämi-
nen. Kirjallisessa kyselyssä arvioitiin vain yhdellä muuttujalla organisaatioraken-
netta ja sen suhdetta sairaanhoitopiirin päämäärään. Kysymyksen 14.8, matalalla 
organisaatiorakenteella tuetaan sairaanhoitopiirin toiminnallisia ja taloudellisia 
päämääriä, vastausten mukaan matalaa organisaatirakennetta ilmeni vain vähän 
sairaanhoitopiireissä. Tutkimustulosten mukaan ilmeni, että mitä enemmän on 
byrokraattista johtamista, sitä vähemmän ilmenee matalaa organisaatiorakennetta 
(r = –0,4). 
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7 Pohdinta 

Luvussa 7 tarkastellaan tutkimustuloksia, tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä 
näkökohtia. Lopuksi pohditaan tutkimuksen merkitystä ja esitetään jatkotutki-
mushaasteet. 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

Managerialismin käsitteen määrittely tuotti moniulotteisen kuvan julkisen hallin-
non uudistamisen perusteista sekä managerialistisista johtamisopeista ja refor-
meista. Käsitteen määrittely oli sinänsä haastava. Alan kirjallisuuden perusteella 
managerialismin voitiin ymmärtää syntyneen 1900-luvun alun taylorismista, ke-
hittyneen 1990-luvun alussa uusmanagerialismiksi ja, että se on nykyisin osa laa-
jempaa NPM:a.  

Tässä terveyshallintotieteellisessä tutkimuksessa managerialismi- ja NPM- 
käsitteet ymmärrettiin yhtenä ja samana ilmiönä, aluksi esiymmärryksenä, ja sit-
temmin managerialismin käsitteen määrittelyn perusteella. Kun managerialismia 
pidetään yhtenä osana alaltaan laajempaa NPM:a, liitetään NPM:iin myös julki-
sen valinnan, transaktiokustannus- ja päämies-agenttiteoriat. Tämän tutkimuksen 
käsitteen määrittelyn perusteella managerialismin ideologiaan ja reformin ohjel-
mallisiin elementteihin sisältyi NPM:iin kytkettyjä teorioita. (ks. myös Terry 
1998.) Esimerkiksi NPM:iin liitetyn julkisen valinnan teorian periaatteita (ks. 
Niskanen 1971) sisältyi myös managerialismin ideologiaan. Samoin instituutio-
naalisesta taloustieteestä (New Institutiona Economics) yhdistyi erityisesti trans-
aktiokustannusteoria managerialismin sopimustoimintaan. NPM:n managerialis-
mi-osaan yhdistyi NPM:n teoriaosien piirteitä. Näin tässä tutkimuksessa päädyt-
tiin tulkintaan managerialismista ja NPM:sta yhtenä ja samana kameleonttimaise-
na ilmiönä. Kun tätä ilmiötä tarkastellaan julkisen hallinnon eri näkökulmista, on 
todettavissa, että managerialismi kiinnittyy enemmän organisaation – sairaanhoi-
topiirien – johtamiseen ja niiden rakenteiden uudistamiseen, ja NPM ohjaa koko 
julkisen sektorin, mukaan luettuna sosiaali- ja terveydenhuollon, uudistamista.  

Managerialismi sisälsi ideologiana vaatimuksen julkisen sektorin tuottavuu-
den parantamisesta lukuisissa teollistuneissa länsimaissa yksityissektorilta peräi-
sin olevin johtamisopein ja -käytännöin. Byrokraattisuudestaan ja professionaali-
suudestaan tunnetulta julkiselta terveydenhuollolta ja erikoissairaanhoidolta alet-
tiin Suomessakin vaatia tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tervey-
denhuollon jatkuvan laajenemisen ja kustannusten kasvun pysäyttäminen tapahtui 
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maassamme 1990-luvun alussa, mutta vuosikymmenen myöhemmin kuin esimer-
kiksi Uudessa-Seelannissa ja Isossa-Britanniassa. Kansallinen taloudellinen lama 
yhdessä valtionosuusuudistuksen kanssa nopeuttivat suomalaisen julkisen erikois-
sairaanhoidon uudistumista. Julkilausumattoman managerialismin reformin mu-
kaisten toimintaohjelmien ja -politiikoiden tavoitteena oli organisaatioiden raken-
teiden, järjestelmien ja niiden ohjauksen sekä johtamisen uudistaminen.  

Sairaanhoitopiireissä julkilausutut tehokkuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, 
tulosjohtaminen, tulosalueet, tulosjohtajat, tuloksellisuus, henkilöstön palkitsemi-
nen, laatujohtaminen, strateginen johtaminen, tasapainotettu mittaristo, sopi-
musohjaus, kilpailuttaminen, liikelaitostaminen, ulkoistaminen, yritysmäinen 
toiminta sekä johtamiseen kouluttautuminen nivoutuivat managerialismin viite-
kehyksessä parhaimmillaan kokonaisuudeksi. Managerialismin viitekehys mah-
dollisti laajan kuvauksen suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen ja 
toiminnan organisoinnin uudistuksista sairaanhoitopiireissä vuosina 1991–2005. 
Koska managerialismi oli kuitenkin julkilausumaton julkisen hallinnon uudistuk-
sissa, näkyivät julkilausutut vaatimukset sairaanhoitopiireissä myös yksittäisinä, 
mutta jatkuvana virtana uusia ismejä. 

Arvioinnin mukaan sairaanhoitopiireissä sovellettiin managerialistisen joh-
tamisen ja reformin piirteiden mukaista palvelurakenteen uudistamista heti niiden 
perustamisvuodesta 1991 lähtien. Tulkinta tehtiin sairaanhoitopiirien dokumentti-
en kielen perusteella. Sairaanhoitopiirien toiminnan alkuvuosina kaikissa tutki-
muksessa mukana olleissa sairaanhoitopiireissä korostettiin johtamisen periaattei-
na yrityselämän puolelta peräisin olevia tulosjohtamisen oppeja. Tulosjohtamisen 
kieli liittyi managerialismin kieleen mm. tavoitteellisuutena, taloudellisuutena, 
tehokkuutena, tuloksellisuutena ja vaikuttavuutena. Johtamisen kieli on muuttunut 
viime vuosina ammattikieleksi siten, että organisaatioista puhutaan yleisin ter-
mein, eikä toimialalle tyypillisin termein. Johtamisen kielen muutoksen tarkoituk-
sena on yhtäältä sitouttaa organisaation johto ja henkilöstö johtamisen muutok-
seen. Toisaalta uusi johtamisen kieli voi symboloida muutosta. (ks. Mäkelä 1994, 
Clarke & Newman 2000, Almqvist 2004, Agevall 2005, Wiili-Peltola 2005.) Do-
kumenttien sisällön analyysin perusteella todettiin, että sairaanhoitopiirien johta-
mista kuvattiin uudella johtamisen kielellä, mutta sen tulkittiin olevan usein sym-
boli-tasolla. Johtamisen symbolisen tason tulkinta perustui sairaanhoitopiirien 
dokumenttien analyyseihin vuosilta 1991–2005. Niiden perusteella arvioitiin, että 
vain yhdessä sairaanhoitopiirissä oli edetty kohti managerialistista johtamista ja 
toiminnan organisointia. Tässä tulkinnassa kielen lisäksi oli keskeisesti mukana 
managerialistisen johtamisen ja reformipiirteiden toisiinsa kietoutuminen. Mana-
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gerialistisen johtamisen ja reformipiirteiden toisiinsa kietoutumista edelsi näiden 
ilmiöiden suhteellisen itsenäinen ilmeneminen sairaanhoitopiireissä. Tätä mana-
gerialistisen johtamisen ja reformipiirteiden suhteellisen itsenäistä ilmenemistä 
kuvataan kiastisuudella. 

Kiastisuudella tarkoitetaan yleisesti asioiden esittämistä ristikkäisessä järjes-
tyksessä. Tässä tutkimuksessa kiastisuus merkitsi sitä, että tulosjohtaminen ilmeni 
ensin johtavana ilmiönä ja sitten orastava markkinahakuisuus ikään kuin johtava-
na ilmiönä. Nämä molemmat managerialimin keskeiset piirteet ilmenivat omina, 
mutta toisiaan leikkaavana, kiastisena, ilmiönä. Samanlainen kiastisuus jatkui 
vuosina 1996–2000, jolloin monipuolistuva markkinaohjautuvus ilmeni ensin 
johtavana ilmiönä ja sitten johtamisen kehittäminen. Tätä managerialismin piir-
teiden ristikkäisyysvaihetta seurasi vuosina 2001–2005 yhdessä sairaanhoitopii-
rissä piirteiden toisiinsa kietoutuminen. Managerialismin piirteet kietoutuivat toi-
siinsa siten, että johtaminen läheni ammattimaista johtamista ja reformin mukai-
set uudistukset todentuivat sairaanhoitopiirin palvelurakenteiden muutoksissa 
korostaen organisaatiorakenteiden merkitystä strategisen johtamisen välineenä 
(esim. Temmes & Kiviniemi 1997). Managerialismin piirteiden toisiinsa kietou-
tuminen oli tässä yhdessä sairaanhoitopiirissä tulosta pitkäjänteisestä, systemaat-
tisesta ja kokonaisvaltaisesta uudistamisesta niin johtamisen kuin rakenteiden 
avulla. 

Sairaanhoitopiirien johtaminen oli tämän tutkimuksen perusteella yhdistelmä 
kolmenlaista johtamista. Tästä kolmenlaisen johtamisen yhdistelmästä ilmenivät 
sairaanhoitopiireissä byrokraattisen ja professionaalisen johtamisen piirteet sel-
vemmin kuin managerialistisen johtamisen piirteet. Sairaaloiden byrokraattisen ja 
professionaalisen johtamisen piirteet ja käytännöt on tunnistettu, kun tarkasteltel-
laan suomalaista julkista sektoria ja sen johtamista (Niskanen 1997, Tuomiranta 
2002, Ojala 2003, Vuori 2005b, Parvinen ym. 2005, Idänpään-Heikkilä 2007). 
Byrokraattisen ja professionaalisen johtamisen piirteiden arviointia sivuttiin kui-
tenkin myös tässä tutkimuksessa. Sairaanhoitopiirien johtamista ei voi ymmärtää 
ilman byrokratiaa ja professionalismia, ja siksi niitä ei voi ohittaa arvioitaessa 
managerialismin ilmenemistä sairaanhoitopiirien johtamisessa ja soveltuvuutta 
julkisen erikoissairaanhoidon uudistamisessa. Managerialismi liittyy johtamisen 
ideologiana byrokratian tehottomuuden ja professionalismin autonomian murta-
miseen (Flynn 2002, Clarke ym. 2001). Tutkimuksen tulosten mukaan manageria-
listinen johtaminen ja reformi palvelurakenteen uudistajana löivät kiilan sairaan-
hoitopiirien byrokraattiseen ja professionaaliseen johtamiseen ja niiden mukai-
seen toiminnan organisointiin etenkin yhdessä sairaanhoitopiirissä.  
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Arvioinneissa sairaanhoitopiirien johtamisen byrokraattisuudesta, professio-
naalisuudesta tai managerialistisuudesta oli tilastollisia merkitseviä eroja vastaaji-
en koulutusalan ja sairaanhoitopiirien mukaan. Lääketieteellisen koulutusalan 
edustajat arvioivat professionsa leimaamaa johtamista ilmenevän sairaanhoitopii-
reissä vähemmän kuin muun koulutusalan edustajat. Professionaalinen johtami-
nen sisälsi lääketieteen tyypillisiä arvoja, kuten autonomian, käyttäytymisnormit 
ja ammattietiikan. Lääkärijohtajien ja muun johdon arvioinnin ero professionaali-
sen johtamisen ilmenemisestä sairaanhoitopiireissä johtunee siitä, että lääkärijoh-
tajat eivät havaitse professionsa piirteitä johtamisessaan. Lääkärijohtajia ”ajau-
tuu” johtamistehtäviin kliinisen osaamisen perusteella eikä johtamisosaamisen 
perusteella, joten profession piirteet ohjaavat sisäistettyinä lääkärijohtajan toimin-
taa.  

Sairaanhoitopiirien välinen tilastollinen merkitsevä ero johtamisen arvioin-
neista ilmeni siten, että yhdessä sairaanhoitopiirissä arvioitiin siellä olevan mana-
gerialistisen johtamisen piirteitä enemmän kuin byrokraattisen ja professionaali-
sen johtamisen piirteitä. Tutkimustulos oli yhdensuuntainen kvalitatiivisten tut-
kimustulosten kanssa, sillä sairaanhoitopiiri oli sama, jossa managerialismin piir-
teet kietoutuivat toisiinsa.  

Sairaanhoitopiireissä ilmenevää managerialistista johtamista voidaan luon-
nehtia kvantitatiivisen tutkimusosan perustella tuloskeskeiseksi ja ihmiskeskei-
seksi johtamiseksi sekä johtamisen edellytyksiä korostavaksi. Tuloskeskeisen ja 
ihmiskeskeisen johtamisen piirteitä ilmeni sairaanhoitopiireissä enemmän kuin 
johtamisen edellytysten mukaisia piirteitä. Tuloskeskeisen johtamisen piirteiden 
korostuminen sairaanhoitopiirien johtamisessa tulkittiin jatkoksi tulosjohtamisel-
le, mutta alaltaan laajemmaksi kuin aikaisempi tulosjohtaminen. Toimintaympä-
ristö asetti myös omat vaatimuksensa sairaanhoitopiirien toiminnalle tuloskeskei-
syyttä korostavalla tavalla. Esimerkiksi sisällön analyysissä tuli esille sopimusoh-
jauksen yhteydessä mm. tuottauuden kasvun vaatimus, tuloksellisuus sekä mark-
kinaperusteisten mallien soveltaminen. Sairaanhoitopiirien johto hahmotti arvi-
oinneissaan tuloskeskeisen johtamisen piirteitä, ainakin kielen tasolla. 

Ihmiskeskeisen johtamisen piirteiden ilmeneminen sairaanhoitopiirien johta-
misessa oli yhteydessä johdettavan alueen henkilöstömäärään. Mitä suurempi 
henkilöstömäärä johtajalla oli johdettavanaan, sitä enemmän hän arvioi sairaan-
hoitopiirissään ilmenevän ihmiskeskeisen johtamisen piirteitä. Henkilöstömääräl-
tään pienten yksiköiden johtajat arvioivat sairaanhoitopiireissään olevan vähem-
män ihmiskeskeisen johtamisen piirteitä. Arviointien ero voidaan tulkita siten, 



 

 189 

että sairaanhoitopiireissä ei ole yhteistä johtamisen linjaa, joka välittäisi ihmis-
keskeisen johtamisen arvot läpi organisaation. 

Johtamisen edellytysten ilmenemisen vähäisyys oli yhteydessä sairaanhoito-
piirien byrokraattiseen johtamiseen. Arviointi oli looginen, sillä byrokraattisen 
johtamisen ja managerialistisen johtamisen edellytykset kulminoituivat samoihin 
tekijöihin, kuten toimivaltaan ja -vastuuseen, päätösoikeuteen sekä organisaa-
tiorakenteeseen. Kvalitatiivisen tutkimusaineiston perusteella johtamisen edelly-
tysten vähäisyyteen voitiin liittää myös sairaanhoidollisen tulosalueen ja -yksikön 
johtajuuden lääkärikelpoisuusvaatimus muissa kuin yhdessä sairaanhoitopiirissä. 
Sairaanhoidollisten yksiköiden johtajuuden perustuminen lääkäriprofessioon ei 
vastaa managerialistisen johtamisosaamisen vaatimuksia (esim. Hermansson 
1989, Harrison & Pollitt 1995, Tuomiranta 2002, Harrison 2004, Parvinen ym. 
2005, Sihvonen 2006).  

Managerialismin soveltuvuutta julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen 
tarkasteltiin kolmen managerialismia kuvaavan piirteen avulla. Markkinaperustei-
sesta toimintatavasta, 3 E:stä ja johtamisen vapaudesta arvioitiin julkisen erikois-
sairaanhoidon uudistamiseen soveltuvan parhaimmin johtamisen vapauden. 
Markkinaperusteisen toimintatavan arvioitiin sitä vastoin soveltuvan tyydyttäväs-
ti. Johtamisen vapauden ja markkinaperusteisen toimintatavan soveltuvuuden erot 
kuvastavat asennetta muutokseen ja muutoksen merkitystä johdon omaan ase-
maan. Johtamisen vapaus toimivallan ja -vastuun hajauttamisena, parempana 
henkilöstöjohtamisena, johtamisen toimintavapautena ja vastuuna tuloksista, pa-
rempana talouden johtamisena sekä henkilöstön tulospalkitsemisena ovat helposti 
hyväksyttävissä ohjaamaan johtamista. Kuvatut johtamisen piirteet merkitsevät 
positiivista muutosta, ”oikeuksia”, johtamiseen. Sitä vastoin markkinaperusteinen 
toimintatapa tilaaja-tuottajamalleineen, liikelaitoksineen, sopimusohjauksineen, 
asiakkuuksien johtamisena sekä vahvana johtajuutena merkitsevät todellisia muu-
toksia, ”velvollisuuksia” organisaation rakenteisiin ja johdon asemaan.  

Koulutusaloittain tarkasteltuna arvioivat muun koulutusalan edustajat sekä 3 
E:n että markkinaperusteisen toimintatavan soveltumista positiivisemmin julkisen 
erikoissairaanhoidon uudistamiseen kuin lääketieteellisen ja terveyshallintotietel-
lisen koulutusalojen edustajat. (ks. myös Wiili-Peltola 2005.) Sairaanhoitopiirien 
ylimmän johdon ja vastuualueiden johdon arvioinneissa oli myös eroja siten, että 
ylin johto arvioi markkinaperusteisten toimintatapojen soveltuvan paremmin eri-
koissairaanhoidon uudistamiseen kuin vastuualueiden johto. Sairaanhoitopiirin 
ylin johto edusti pääasiassa muuta koulutusalaa ja vastuualueiden johto edusti 
pääasiassa lääketieteellistä koulutusalaa. (ks. myös Ojala 2003.) Sairaanhoitopii-
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rin ylimmän johdon ja vastuualueiden johdon suhtautumisen erot markkinaperus-
teisten toimintatapojen soveltamiseen ovat tuloksena verrattavissa Idänpään-
Heikkilän (2007) tutkimuksen tuloksiin.  

Miten hyvin liike-elämästä peräisin olevat johtamisopit ja -käytännöt sovel-
tuvat julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen ja toiminnan organisoinnin uudis-
tamiseen? Verovaroin rahoitetussa julkisessa erikoissairaanhoidossa ei ole enää 
tilaa byrokraattiseen ja professionaaliseen johtamiseen. Byrokratia ja professiona-
lismi ovat johtaneet toiminnan ja kustannusten ekspansioon. Byrokraattinen ja 
professionalinen johtaminen eivät ole myöskään ratkaisseet julkisen erikoissai-
raanhoidon ongelmia ja niitä tekijöitä, joihin kritiikki on kohdistunut viime vuo-
sikymmenten ajan.  

Sairaanhoitopiirien pitää etsiä uudenlaista ammattimaista johtamista. Tämä 
uudenlainen ammattimainen johtaminen löytyy julkisen johtamisen ja liike-
elämän johtamisen tasapainosta. Liike-elämän johtamisesta peräisin oleva tehok-
kuus ja erikoissairaanhoidon inhimillisyys eivät ole toisiaan poissulkevia, sillä 
oikeaan aikaan ja oikein käytetyt resurssit varmistavat julkisen toiminnan eetti-
syyden. Uudenlainen sairaanhoitopiirien ammattimainen johtaminen edellyttää 
johtajilta erillistä johtamiseen kouluttautumista. Pelkkä yksityissektorin liiketa-
loudellinen johtamisosaaminen ei kuitenkaan riitä uudistamaan sairaanhoitopiiri-
en johtamista. Erikoissairaanhoidon johtaminen on oma erityisalansa, johon sisäl-
tyy vahvasti alan substanssiosaamisen ymmärtäminen.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus  

Tässä terveyshallintotieteellisessä tutkimuksessa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
tutkimusmetodin yhdistämiselle oli lähtökohtana moniulotteinen tutkimusilmiö, 
managerialismi. Managerialismi on ohjannut viime vuosikymmeninä laajasti län-
tisissä teollistuneissa hyvinvointivaltioissa julkisen hallinnon uudistamista. Julki-
sen hallinnon uudistamiseen on liittynyt läheisesti arviointitutkimus, jonka luon-
teisesti tässä tutkimuksessa edettiin. Chelimskyn (1997) tiedontuotantoarvioinnin 
mukaisesti tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa julkisen erikoissairaanhoidon 
johtamisesta ja toiminnan organisoinnista managerialismin näkökulmasta. Arvi-
oinnin päävaiheet (Ralls & Rossman 2003) kuvailu, vertailu ja ennustaminen suo-
situksineen ohjasivat tutkimusprosessia sen eri vaiheissa. Managerialismin käsit-
teen määrittely edusti kuvailua, sairaanhoitopiirien dokumenttien teoreettinen 
sisällön analyysi edusti vertailua ja tutkimuksen pohdinnassa nostettiin johtopää-
töksissä esille arvioinnin perusteella suosituksia.  
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Arviointitutkimuksissa, sekä johtamisen että organisaatioiden tutkimuksissa, 
on tyypillistä käyttää metodologista triangulaatiota sekä aineistotriangulaatiota 
(esim. Patton 2002, Creswell 2003, Currall & Towler 2003). Tässä tutkimuksessa 
tutkimusmetodien yhdistämisellä pyrittiin vahvistamaan tutkimuksen tuloksia ja 
varmistamaan sen luotettavuutta. Tutkimusmetodien ja aineistojen yhdistämisellä 
pyrittiin lisäksi vähentämään tutkimusmetodeista aiheutuvia heikkouksia. Kvalita-
tiivisella tutkimusmetodilla saadaan syvällistä, mutta ei yleistettävää tietoa ja 
kvantitatiivisella tutkimusmetodilla saadaan pinnallista, mutta luotettavaa tietoa. 
(Carr 1994, Alasuutari 2001, Creswell ym. 2003, Holme & Solvang 2006.) Meto-
dologisen ja aineistotriangulaation avulla tavoitettiin managerialismin moniulot-
teisuus, sairaanhoitopiirien organisatorinen näkökulma managerialismin sovelta-
miseen sekä sairaanhoitopiirien ylimmän johdon näkökulma managerialismin 
ilmenemisestä ja soveltuvuudesta.  

Tutkimusmetodien yhdistäminen edellyttää tutkijalta tietoa ja taitoa soveltaa 
riittävän hyvin erilaisia tutkimusmetodeja (esim. Teddlie & Tashakkori 2003, 
Holme & Solvang 2006). Kvalitatiivisessa analyysissä edellytetään tutkijalta sys-
temaattisuuden ohella luovuutta ja kvantitatiivisessa analyysissä edellytetään tut-
kijalta sopivan analyysimenetelmän valintaa sekä sen soveltamista oikein ja mo-
nipuolisesti (Uusitalo 2001). Tutkimuksen paralleeli-malli asettaa myös omat vaa-
timuksensa erimuotoisen tutkimustulosten yhdistämiselle (Creswell 2003, 
Tashakkori & Teddlie 2003). Tässä tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan molem-
pien tutkimusmetodien vaatima osaaminen ja käytön oikeellisuus perehtymällä 
niihin ja soveltamalla niitä käytettyjen lähteiden mukaisesti. Lisäksi, sekä tutki-
musprosessi että analyyseistä saadut tutkimustulokset pyrittiin raportoimaan tar-
kasti.  

Kvalitatiivisen tutkimusosan luotettavuuskysymyksiä tarkastellaan teoreetti-
sen sisällön analyysin, käytetyn dokumenttiaineiston ja tutkimustulosten esittämi-
sen avulla (ks. Weber 1990, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-
Nuutinen 2001). Sisällön analyysi perustui tutkimuksen kohteena olleen moni-
ulotteisen managerialismin käsitteen määrittelyyn. Managerialismin käsitteen 
määrittelyn pohjalta valittiin keskeiset käsitteet, joista muodostettiin luokittelu-
runko sisällön analyysiin. Sisällön analyysin ala- ja yläkategoriat johdettiin do-
kumenttiaineistosta siten, että yläkategorioiden yhdistävä kategoria oli luokittelu-
rungon asianomainen käsite. Liitteessä 1 on esitetty esimerkki tehdystä sisällön 
analyysistä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Hsieh & Shannon 2005.) Sisällön ana-
lyysin luotettavuutta pyrittiin varmistamaan poimimalla dokumenteista vain ilmi-
sisällöt, jotka sopivat luokittelurunkoon. Tässä vaiheessa tulkintaa edusti kuiten-



 

 192 

kin valinta siitä, mihin luokittelurungon käsitteeseen dokumenteista poimitut il-
misisällöt liittyivät. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Eri sairaanhoitopiirien doku-
menteista poimittujen ilmisisältöjen liittämiseen yhdenmukaisesti luokittelurun-
koon kiinnitettiin huomiota koko analyysiprosessin ajan. Analyysiprosessi eteni 
ensin sairaanhoitopiireittäin ja sen jälkeen yhdistettiin neljän sairaanhoitopiirin 
saman aihepiirin pelkistetyt sisällöt, ala- ja yläkategoriat. Tässä vaiheessa varmis-
tettiin vielä, että dokumenteista poimitut ilmisisällöt oli yhdistetty yhdenmukai-
sesti luokittelurungon käsitteisiin.  

Sisällön analyysin tulosten luotettavuus on yhteydessä aineiston pelkistämi-
seen ja ala- ja yläkategorioiden muodostamiseen siten, että muodostetut kategori-
at vastaavat empiiristä todellisuutta (Kyngäs & Vanhanen 1999). Pelkistetyissä 
ilmaisuissa sekä alakategorioiden muodostamisessa käytettiin aineistosta nouse-
vaa terminologiaa, joten ne olivat yhdistettävissä takaisin aineistoon. Alakategori-
at abstrahoitiin yläkategorioiksi siten, että ne liittyivät luokittelurungon mukai-
seen yhdistävään kategoriaan. Suorien lainausten tarkoituksena oli myös varmis-
taa sisällön analyysin luotettavuutta. Suoriin lainauksiin päätettiin liittää lähdetie-
dot, koska sairaanhoitopiirejä ei vertailtu keskenään. Sisällön analyysi tehtiin yk-
sin, mutta tutkimuksen ohjaajien kanssa käytiin tiivistä yhteydenpitoa analyysi-
prosessin aikana. Ohjaajilla oli käytettävissään materiaali, johon oli kerätty suorat 
ilmaisut, ilmaisujen pelkistäminen sekä ala- ja yläkategorioiden abstrahointi.  

Sisällön analyysin dokumenttiaineisto oli laaja, muodostuen neljän yliopistol-
lisen sairaanhoitopiirin toimintakertomuksista sekä hallinto- ja johtosäännöistä 
vuosilta 1991–2005. Alun perin sairaanhoitopiireistä oli tarkoitus ottaa mukaan 
myös toimintasuunnitelmat samoilta vuosilta kuin toimintakertomukset. Molem-
mat, sekä suunnitelmat että kertomukset, luettiin läpi, jolloin toimintasuunnitel-
mat päätettiin jättää pois sisällön analyysistä. Syynä oli havainto, että toiminta-
suunnitelmien toteutumisesta ei saanut selvää käsitystä toimintakertomusten pe-
rusteella. Lisäksi havaittiin, että tutkimusongelmaan saadaan vastaukset sairaan-
hoitopiirien toimintakertomusten ja johto- ja hallintosääntöjen perusteella.  

Sisällön analyysin aineistona käytetyt sairaanhoitopiirien toimintakertomuk-
set ja johto- ja hallintosäännöt olivat johtavien virkamiesten valmistelemia ja kun-
tayhtymien valtuustojen hyväksymiä dokumentteja. Ne olivat virallisia ja julkisia 
asiakirjoja. Toimintakertomuksien sisällön analyysin käytön lähtökohtana oli nä-
kemys niiden totuudenmukaisuudesta. Mitä on tapahtunut, on kirjattu, ja mitä on 
kirjattu, on tapahtunut. Uusitalon (2001) lähdekritiikin mukaan organisaatioiden 
julkisissa dokumenteissa jätetään yhtäältä kertomatta asioita ja toisaalta annetaan 
kiillotettu kuva tapahtumista ja toiminnoista. Dokumenttiaineiston totuudenmu-
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kaisuutta ja luotettavuutta (ks. myös Alasuutari 2001, Holme & Solvang 2006) 
voidaan perustella niiden käytön perusteella kahdesta näkökulömasta. Ensinnäkin, 
analysoitava aineisto oli sairaanhoitopiireittäin viidentoista vuoden ajalta. Näin 
sairaanhoitopiirien managerialismin soveltamisen tarkastelu pitkittäisleikkaukse-
na, antoi kumuloituvaa tietoa tutkimuskohteesta (esim. Vuori 2005a). Toiseksi, 
dokumenttiaineistot olivat neljästä eri sairaanhoitopiiristä, jolloin niistä välittyi 
neljä erilaista managerialismin soveltamisen kuvaa. Tämän sairaanhoitopiirien 
erilaisuuden tulkittiin tukevan aineistojen totuudenmukaisuutta ja luotettavuutta. 
Lisäksi tutkija tunsi yhden sairaanhoitopiirin vuodesta 2000 alkaen oman työko-
kemuksensa perusteella, mikä auttoi vertailemaan kirjoitettua tekstiä ja sairaan-
hoitopiirin todellista toimintaa toisiinsa. Tutkimusongelmien näkökulmasta tar-
kasteltuna dokumenttien perusteella saatiin tutkimusvastaukset, joita vahvistivat 
kvantitatiivisen tutkimusosion tulokset.  

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus on yhteydessä mittauksen ja aineis-
ton luotettavuuteen. Mittauksen luotettavuus validiteettina kuvaa mittauksen on-
nistumista siinä, mitä sen on tarkoitus mitata. Raliabiliteetti kuvaa mittauksen 
toistettavuutta. (Alkula ym. 2002, Pett ym. 2003, Metsämuuronen 2006.) Mittarin 
sisältövaliditeetti liittyi tutkittavana olleen ilmiön, managerialismin operationaa-
lisointiin ja siten mittarin kykyyn mitata kattavasti tutkittavana ollutta ilmiötä. 
Tässä tutkimuksessa ei ollut käytettävissä valmista mittaria, joten mittari kehitet-
tiin itse managerilismin käsitteen määrittelyn pohjalta. Mittarin sisällön luotetta-
vuutta arvioivat kolme tohtoritason asiantuntijaa, joista yksi arvioi mittaria 
enemmän menetelmällisesti. Esikyselyn vastaajia pyydettiin kysymyksiin vasta-
misen lisäksi arvioimaan myös mittarin sisältöä. Saatujen palautteiden perusteella 
mittaria korjattiin (ks. 5.1). Mittarin rakennevaliditeetti, eli mittarin kyky mitata 
taustalla olevaa teoreettista rakennelmaa, osoittautui hyväksi. Managerialistisen 
johtamisen ja managerialismin piirteiden soveltuvuuden faktorianalyysissa saatiin 
muodostettua sisällöllisesti ja teoreettisesti perustellut faktorit. (Kim & Mueller 
1978, Nunnaly & Bernstein 1994, Alkula ym. 2002, Pett ym. 2003, ks. Metsä-
muuronen 2006.)  

Mittarin reliabiliteetti tarkoittaa mittarin johdonmukaisuutta ja viittaa mitta-
uksen toistettavuuteen. Tässä tutkimuksessa käytettiin mittarin sisäisen johdon-
mukaisuuden arvioinnissa Cronbachin alfa-kerrointa sekä faktorianalyysiä. Cron-
bacin alfa-kertoimen alimpana rajana pidettiin 0,60 (Nunnaly & Bernstein 1994). 
Mitä parempi yhteenlaskettavien muuttujien korrelaatioiden keskiarvo, eli alfa-
kerroin, on, sitä lähempänä alfa-kertoimen arvo on 1:stä välillä 0–1. Cronbachin 
alfa-kertoimet on raportoitu tekstissä samoin faktorianalyysin ratkaisut. Tulokset 
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tukivat mittarin sisäistä johdonmukaisuutta. (Nunnaly & Bernstein 1994, ks. Met-
sämuuronen 2006, Alkula ym. 2002.) 

Tutkimusaineisto hankittin kokonaisotantana ja postikyselynä. Alkulan ym. 
(2002) mukaan postikyselyn vastausprosentti voi jäädä 50–60 %:n tasoille. Tässä 
kyselyssä vastausprosentti oli 61 %, kun 161 kohderyhmään kuuluneesta vastasi 
kyselyyn. Kato oli 39 %. Vastaamattomuus liittyi yhtäläisesti kaikille organisaati-
on johtotasoille sekä ammattiryhmiin. Useat vastaamatta jättäneet ottivat yhteyttä 
ja selittivät työkiireiden tai liian lyhyen johtamistyökokemuksen estävän vastaa-
misen. Sähköpostitse lähetetyn vastausmuistutuksen yhteydessä selvisi, ettei 
kaikkia vastaajia tavoitettu heidän työstä poissaolonsa takia. Vastausohjeissa to-
dettiin, että vastaaminen on vapaaehtoista, joten sen takia tyydyttiin yhteen vasta-
usmuistutukseen.  

Puuttuvia tietoja on aina aineistoissa, niin oli tässäkin aineistossa. Niitä voi-
daan korvata esimerkiksi keskiarvolla tai koko vastaus voidaan hylätä. Tässä tut-
kimuksessa hylättiin neljä vastauslomaketta, jotka oli palautettu täysin tyhjinä. 
Yksittäiset puuttuvat tiedot jätettiin materialiin, koska summamuuttujien keskiar-
vot laskettiin niiden muuttujien keskiarvoista, jotka olivat käytettävissä. (Num-
menmaa 2006, ks. Metsämuuronen 2006.) 

7.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Tutkimuksen eettiset näkökohdat liittyivät tieteellisen tutkimuksen etiikkaan sekä 
arviointitutkimuksen etiikkaan. Tieteellisen tutkimuksen etiikkaa voidaan tarkas-
tella tutkittavana/arvioitavana olevan ilmiön, tutkijan oman etiikan (ks. esim. 
Pönkkö 2005) sekä raportoinnin etiikan (Uusitalo 2001, Alkula ym. 2002) näkö-
kulmista. Tässä eettisessä pohdinnassa keskitytään tarkastelemaan käytettyjä tut-
kimusaineistoja, vastuuta tutkimustuloksista, arviointitutkimuksen etiikkaan liit-
tyvänä tutkijan roolia ja raportointia. 

Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen ensimmäisen teoreettisen tutkimustehtävän 
lähteinä käytettiin kansainvälisiä alan alkuperäislähteitä. Managerialismin alkupe-
räislähteistä muodostui käsitys aihepiirin lukemisen kautta. Kvalitatiivisen vai-
heen sisällön analyysissä käytettäviin dokumentteihin sekä kirjalliseen kyselyyn 
pyydettiin tutkimuslupa kirjallisesti sairaanhoitopiirien johtajilta. Lupa-
anomuksessa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus sekä dokumenttiaineiston käyttö-
tarkoitus (Uusitalo 2001, Patton 2002).  

Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen kirjallisen kyselylomakkeen saatekirjeessä 
kerrottiin vastaajille tutkimuksen aihe, tarkoitus, vastaamisen vapaaehtoisuus sekä 
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vastausten käsittelyn luottamuksellisuus (ks. Patton 2002, Holme & Solvang 
2006). Vastauskuoressa oli vastaajasta numerokoodi, jota käytettiin vain kyselyn 
palautusten seurantaan ja palautuksen määräajan jälkeisen sähköpostimuistutuk-
sen lähettämiseen (Uusitalo 2001, ks. Kanste 2005, Holme & Solvang 2006). Ky-
selylomakkeiden tietoja käsiteltiin luottamuksellisesti. Kyselyn tulostuksessa 
luottamuksellisuus merkitsi sitä, ettei tuloksia esitetty liian pienissä ja tunnistetta-
vissa ryhmissä (Uusitalo 2001, ks. Alkula ym. 2002). 

Tutkijan omaa ammattietiikkaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa lähinnä ar-
viointitutkimukseen liittyvänä tutkijan roolina. Arviointitutkimusten eettisillä te-
kijöillä tarkoittavat Stenvall ja Harisalo (2000) puolueetonta ja riippumatonta ar-
viointia sekä tutkijan vastuuta tuloksista. Arvioijan objektiivisuutta pyrittiin li-
säämään käyttämällä kvalitatiivisen tutkimusvaiheen tutkimusmetodina sisällön 
analyysiä. Sisällön analyysissä saatujen tutkimustulosten eettinen vastuu merkitsi 
sitä, että tutkimustulos vastaa aineistoja (Kyngäs & Vanhanen 1999). Arvioinnin 
puolueettomuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, koska tutkimuksen tekijä on 
yhden tutkimuksessa mukana olevan sairaanhoitopiirin johtava viranhaltija. Tä-
män tekijän todettiin pikemminkin palvelevan tutkimusta. Tutkijan vahva ymmär-
rys ja kokemus tutkimuksen kohteena olevan palvelusektorin erityisluonteesta 
olivat tärkeitä managerialismin piirteiden tulkinnan kannalta (ks. Ojala 2003).  

Tutkimusraportin kirjoittamisessa noudatettiin avoimuutta, rehellisyyttä ja 
objektiivisuutta (ks. Alkula ym. 2002). Tutkimustyössä ja tutkimusraportin kirjoit-
tamisessa nämä merkitsivät alkuperäisten lähteiden käyttöä ja tunnollisia lähde-
merkintöjä, tutkimustulosten rehellistä raportointia ja tulosten sekä omien tulkin-
tojen ja suositusten erillään pitämistä (Uusitalo 2001). 

7.4 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen merkitystä tarkastellaan arviointitutkimuksen tarkoituksen eli tiedon 
tuottamisen näkökulmasta sekä terveyshallintotieteen ja hallintotieteen näkökul-
masta. Managerialismin teoreettisen tarkastelun ja empiiristen tulosten perusteella 
nostetaan jatkotutkimushaasteita. 

Managerialismista on paljon kansainvälistä ja kansallista tutkittua tietoa jul-
kisen johtamisen uudistamisessa. Kuitenkin kansallisella tasolla sen soveltamises-
ta sairaanhoitopiireissä ja soveltuvuudesta julkisen erikoissairaanhoidon uudista-
miseen on niukasti tutkittua tietoa. Aikaisempi erikoissairaanhoitoon kohdistunut 
tutkimus on keskittynyt lähinnä managerialismin yhden reformipiirteen, eli sopi-
musohjauksen, tutkimukseen.  
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Tämä tutkimus tuotti käsitteen määrittelyn moniulotteisesta managerialismis-
ta sekä sen pohjalta kvalitatiivista arviointitietoa sairaanhoitopiirien johtamisesta 
ja toiminnan organisoinnista viidentoista vuoden ajalta. Tutkimus tuotti myös 
kvantitatiivista arviointitietoa sairaanhoitopiirien johdon näkökulmasta manage-
rialismin soveltuvuudesta julkisen erikoissairaanhoidon uuditamisessa. Tutkimus 
lisäsi ymmärrystä julkisen johtamisen uudistamisen merkityksestä ja sen tärkey-
destä hyvinvointivaltion ja sen palvelujen kannalta. Tutkimus lisäsi myös ymmär-
rystä managerialismista julkisen erikoissairaanhoidon kannalta ja sen osuudesta 
julkisen erikoissairaanhoidon tuottavuuden kasvun ja hallinnollisen joustavuuden 
parantamiseksi.  

Terveyshallintotieteen ja hallintotieteen näkökulmista tutkimus vahvisti tietoa 
sairaanhoitopiirien moniparadigmaisesta johtamisesta. Tutkimus lisäsi myös ym-
märystä ammattimaisen johtamisen tärkeydestä julkisen erikoissairaanhoidon uu-
distamissa. Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan merkittävä kuntien vastuulla 
olevista julkisista palveluista, joten sen johtamisella on taloudellinen merkitys 
kuntien toimintaan ja palvelutoiminnan laatuun (vrt. Sitra 2007).  

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää sekä sairaanhoitopiirien poliittisessa pää-
töksenteossa että sisäisessä kehittämisessä erikoissairaanhoidon johtamisen ja 
palvelurakenteiden uudistamisessa. Tutkimustieto antaa uuden julkisen johtami-
sen mallin ja kokonaisvaltaisen sisällön muutokselle perusteineen. Tutkimuksen 
antamaa tietoa voidaan hyödyntää myös terveydenhuollon moniammatillisessa 
johtamiskoulutuksessa.  

Ensimmäinen jatkotutkimushaaste nousee tämän tutkimuksen rajauksesta, jo-
ka oli tarkastelunäkökulmaltaan julkisen erikoissairaanhoidon johtaminen ja ai-
neistoiltaan sairaanhoitopiirien dokumenttien ja virkamiesjohdon näkökulma. 
Managerialismi korostaa johtamisen ideologiana johdon asemaa ja reformina 
markkinaperusteista toimintaa palvelurakenteiden uudistamisessa. Tutkimusta 
voitaisiin jatkaa sairaanhoitopiirien kuntaomistajien ja poliittisten päätöksenteki-
jöiden sekä kuntalaisten näkökulmasta. Miten erikoissairaanhoi-
don/terveydenhuollon managerialistinen johtaminen ja kunnallinen demokratia 
suhtautuvat toisiinsa? Miten managerialismi muuttaa sairaanhoitopiirin poliittisen 
johdon tahdonmuodostusta managerialismin korostaessa virkamiesjohdon ase-
maa? Miten markkinaperusteiset toimintatavat terveydenhuollon palvelujärjes-
telmän uudistamisessa vahvistavat kuntalaisten asemaa ja terveyspalvelujen saan-
tia?  

Toisenlainen sairaanhoitopiirien poliittisiin päättäjiin kohdistuva tutkimus-
haaste nousee sairaaloiden byrokraattisen ja professionaalisen johtamisen nykyi-
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sestä vallasta ja näiden johtamismallien leimaamasta johtamisesta. Tutkimuksen 
peruslähtökohdaksi voisi ottaa byrokratian resurssien lisäämisen tavoittelun, pro-
fessionalismin autonomian sekä managerialismin tuloskeskeisyyden. Miksi tutki-
tusta tiedosta huolimatta poliittiset päätöksentekijät hyväksyvät sellaisia toimintaa 
ohjaavia sääntöjä ja käytäntöjä, joiden mukaan vanhat johtamismallit ohjaavat 
edelleen sairaanhoitopiirien toimintaa?  

 Managerialismin käsitteen määrittelystä muodostui sisällöllisesti laaja tutkit-
tavan ilmiön takia, joten yksittäisten käsitteiden syvällinen tarkastelu saattoi jäädä 
vähemmälle. Toimivallan ja vastuun tutkimusta voisi jatkaa vallan ja päätöksen-
teon näkökulmasta siten, että tutkimuksen viitekehykseksi valitaan palveluorgani-
saatioon sopiva teoriakehys jäsentämään tutkimusilmiötä. Lisäksi tämän tutki-
muksen tulosten perusteella tulee tutkia sairaanhoitopiirien uudistamisen muutos-
prosesseja ja niiden todellisia vaikutuksia erikoissairaanhoidon ydintehtävien nä-
kökulmasta. Miten johtamisen kehittäminen ja organisaation uudistaminen vah-
vistavat potilaan asemaa ja hoidon saatavuutta?  

Tutkimustulosten mukaan sairaanhoitopiirien johdon arvioinneissa manage-
rialismin eri piirteiden soveltumisesta julkisen erikoissairaanhoidon uudistami-
seen oli eroja. Johtamisen vapauden arvioitiin soveltuvan parhaiten julkisen eri-
koissairaanhoidon uudistamiseen. Markkinaperusteisen toimintatavan arvioitiin 
sitä vastoin soveltuvan tyydyttävästi. Sairaanhoitopiirien ylin johto arvioi mana-
gerialismin markkinaperusteisten toimintamallien soveltuvan julkisen erikoissai-
raanhoidon uudistamiseen, kun taas vastuualuejohto piti niitä vähemmän soveltu-
vina. Tutkimustulos kaipaa syvällisempää tutkimusta, koska onnistunut johtami-
sen ja organisaation uudistus edellyttää laajaa yksimielisyyttä kaikilla organisaa-
tion johdon tasoilla. Lisäksi oma mielenkiintoinen jatkotutkimushaaste nousee 
samasta tutkimustuloksesta: Miksi johtamisen vapauden arvioidaan soveltuvan 
julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen ja toimintatavan, joka muuttaa toteu-
tuessaan organisatorisia rakenteita, ei sovellu?  
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8 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

1. Managerialismi on moniulotteinen käsite. Se sisältää yksityssektorilta peräi-
sin olevia johtamisoppeja ja -käytäntöjä julkisen johtamisen uudistamiseen. 
Ideologiana managerialismi korostaa erikoissairaanhoidon johtamisen uudis-
tamista tavoitteena palvelutoiminnan tuottavuuden kasvu ja hyvä johtaminen. 
Reformina managerialismi merkitsee hajauttamisen, tulosorientaation ja 
markkinaohjautuvuuden kautta sairaanhoitopiirin palvelurakenteiden uudis-
tamista. Sen tavoitteena on taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
lisääminen. Johtamisparadigman muutoksena managerialismin tavoite on sai-
raanhoitopiirin byrokratian ja professionaalisen vallan murtaminen. Manage-
rialistinen johtaminen muuttaa resurssikeskeisen johtamisen tuloskeskeiseksi 
johtamiseksi.  

2. Sairaanhoitopiirien johtamista on kehitetty sairaanhoitopiirien olemassaoloa-
jan. Kehittämisessä ilmenee managerialismin piirteitä. Managerialismia ei ole 
kuitenkaan lausuttu julki sairaanhoitopiirien uudistuksissa. Managerialismin 
mukaisia johtamisen ja reformin piirteitä on sovellettu sairaanhoitopiireissä 
aluksi ristikkäisesti eli kiastisesti. Vain yhdestä sairaanhoitopiiristä löytyy pi-
demmälle viety malli managerialistisen johtamisen ja reformin piirteiden so-
veltamisesta toisiinsa kietotuneina. Siellä johtamisen kehittäminen ja palvelu-
rakenteiden uudistaminen ovat tavoitteellisen, systemaattisen ja hallitun pit-
kän kehittämistyön tulosta. Sairaanhoitopiireille suositellaan johtamisen 
bencmarking'ia, esikuvavertailua ja oppia parhaimmalta osaajalta, omien joh-
tamisen mallien ja palvelurakenteiden uudistamiseksi. Uudistukset tulee juur-
ruttaa koko organisaatioon niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti, etteivät 
ne jää ainoastaan kielen symboliselle tasolle.  

3. Sairaanhoitopiireissä on säilytetty managerialismin piirteiden rinnalla pitkälti 
vanhat byrokraattisen ja professionaalisen johtamisen mallit ja organisatoriset 
rakenteet. Sairaanhoitopiirien johtaminen on yhdistelmä byrokraattista, pro-
fessionaalista ja managerialistista johtamista. Byrokraattinen johtaminen il-
menee sairaanhoitopiireissä byrokratian klassisina piirteinä. Professionaali-
nen johtaminen ilmenee sairaanhoitopiireissä kliinisen osaamisen korostami-
sena sekä asiantuntijoiden professionaalisena valtana. Managerialistinen joh-
taminen ilmenee sairaanhoitopiireissä ihmiskeskeisenä ja tuloskeskeisenä 
johtamisena sekä johtamisen edellytyksissä. Sairaanhoitopiirien johtaminen 
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on sekavaa ja sitä tulee uudistaa. Sairaalan sekajohtamisessa leikkaavat byro-
kratia ja professionaalinen johtaminen toisiaan vanhoina juurtuneina johtami-
sen malleina. Managerialistinen johtaminen on jäänyt johtamisen kielen ta-
solle. Sairaalan sekajohtamisella ei pystytä vastaamaan nykyisiin ja tulevai-
suuden erikoissairaanhoidon vaatimuksiin.  

4. Professionaalinen johtaminen on ottanut privilegion sairaanhoitopiirin yksi-
köiden johtotehtäviin kelpoisuusehtojen kautta. Niiden mukaan sairaanhoi-
dollisten yksiköiden johtajana voi toimia vain lääkärikoulutuksen saanut hen-
kilö. Erikoissairaanhoidon johtamisen kelpoisuusehtoja tulee muuttaa lääkä-
ripätevyydestä korkeakoulutasoista terveydenhuollon johtamisosaamista edel-
lyttäväksi pätevyydeksi. Erikoissairaanhoidon johtaminen on oma erityisalan-
sa, johon tulee kouluttautua ja siten vahvistaa ammattimaista johtamista. 

5. Managerialismin piirteistä johtamisen vapauden arvioidaan soveltuvan jok-
seenkin hyvin julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen. Johtamisen vapa-
us sisältää toimivallan ja vastuun hajauttamisen, paremman henkilöstöjohta-
misen, johtamisen toimintavapauden ja vastuun tuloksista, paremman talou-
den johtamisen sekä henkilöstön tulospalkitsemisen. Toisen managerialismin 
piirteen, eli markkinaperusteinen toimintatavan, arvioidaan soveltuvan tyy-
dyttävästi julkisen erikoissairanhoidon uudistamiseen. Markkinaperusteiseen 
toimintatapaan kuuluvat tilaaja-tuottajamalli, liikelaitostaminen, sopimusoh-
jaus, asiakkuuksien johtaminen sekä vahva johtajuus. Managerialismin ideo-
logiset piirteet johtamisen periaatteina hyväksytään ohjaamaan julkisen eri-
koissairaanhoidon uudistamista, kun taas reformistisiin piirteisiin palvelura-
kenteiden uudistajina suhtaudutaan kielteisemmin. Managerialismin mukai-
nen ammattimainen johtaminen ja palvelurakenteen uudistaminen liittyvät 
kuitenkin erottamattomasti yhteen vahvistaen toisiaan.  

6. Sairaanhoitopiirien ylimmän johdon ja vastuualueiden johdon arviot eroavat 
toisistaan managerialismin 3 E:n ja markkinaperusteisen toimintatavan sovel-
tuvuuden arvioinnissa erikoissairaanhoidon uudistamiseen. 3 E -piirre sisältää 
työn tehostamisen, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset sekä tu-
losorientoituneen johtamisen ja tuloskeskeisyyden. Samoin 3 E:n ja markki-
naperusteisen toimintatavan soveltuvuuden arvioinnit eroavat koulutusaloit-
tain, joskin sairaanhoitopiirien ylimpään johtoon kuuluvat pääasiassa muun 
koulutusalan edustajat ja vastuualueiden johtoon kuuluvat pääasiassa lääke-
tieteellisen ja terveyshallintotieteellisen koulutualojen edustajat. Sairaanhoi-
topiirien ylimmän johdon näkemykset managerialismin soveltuvuudesta ovat 
myönteisemmät kuin vastuualueiden johdon. Ristiriitaiset näkemykset mana-
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gerialismin soveltuvuudesta julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen ovat 
yhteydessä asemaan organisaatiossa ja koulutusaloihin. Sairaanhoitopiirien 
johdolle tulee järjestää yhteistä ja jatkuvaa johtamiskoulutusta yhteisen joh-
tamisideologian saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.  
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Liite 1 Malli markkinaohjautuvuuden sisällön 
analyysista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
aineistoista vuosilta 2001–2005 

Markkinaohjautuvuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) uudistamisessa. Vuo-
sien 2001–2005 aineistosta poimitut luokittelurunkoon sopivat sisällöt alkuperäi-
sinä lainauksina. 

Vuoden 2001 aikana toteutettiin yhteistyössä …, sosiaali- ja terveysministeri-
ön ja Stakesin kanssa sopimusohjaus-menettelyä kehittävä projekti. Sen ensi-
sijaisena tarkoituksena oli selvittää erikoissairaanhoidon palvelujen ennus-
tettavuutta, kustannusten tasausta ja kustannussäästöjä sekä tilaajarenkaan 
roolia saumattomien hoitoketjujen ja muun perusturvan yhteistoiminnan ke-
hittämisessä. (Pshp 2001, 7) 

Palvelusopimusmenettelyyn sisältyi edelleen yli- ja alikäyttömenettely. Kah-
den edellisen vuoden tapaan sairaanhoitopiiri ei voinut laskuttaa tuottamiaan 
palveluja kaikilta osin normaalin laskutushinnan mukaisesti. Tämän vuoksi 
menettelyn tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella uudelleen. (Pshp 2001, 
2) 

Tukipalvelujen tulosalueelle luotiin rakenteellisen kehittämisen suunnitelma, 
jossa pyrittiin löytämään sellaisia palvelutuotanto-organisaation tai toimin-
tatapojen kehittämisalueita, jotka parantavat tukipalvelujen kilpailukykyä. 
Suunnitelman keskeisemmät painotukset kohdistuvat mm. nykyisen palvelu-
tuotannon tuotteistuksen ja hinnoittelun varmistamiseen, tekniikan ja tilahal-
linnon palvelutuotannon selkeyttämiseen sekä logistiikkapalvelujen alueellis-
tamiseen. (Pshp 2001, 39) 

Vuosi 2001 oli laboratoriokeskuksen kolmas toimintavuosi. Strategiseksi ta-
voitteeksi asetettu toiminnan laajentuminen sairaanhoitopiirin alueella sekä 
siihen liittyvä palvelu- ja tuotantorakenteen muutos etenivät merkittävällä ta-
valla. .. Vaikka sekä organisaatio- että tuotantomuutos ovat edelleen kesken, 
niiden kustannusvaikutukset ovat olleet tavoitteiden mukaisia. Laboratorio-
keskuksen palveluhintojen kilpailukykyisyyttä on ollut mahdollista arvioida 
muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön suorittamasta terveydenhuollon 
laboratoriotutkimusten tuottamista, kustannuksia ja hinnoittelua koskevasta 
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selvityksestä (2001:20) sekä Stakesin terveydenhuollon yksikkökustannuksia 
koskevasta raportista (23:2001). Laboratoriokeskuksen edullinen hintataso 
on saanut laajaa julkisuutta, mistä huolimatta toiminta on ollut kannattava ja 
tulostavoite on ylittynyt. (Pshp 2001, 44) 

Vaikka palvelusopimusten toteumassa oli jossain määrin vaihtelu tilaajittain, 
sopimusohjauksen merkitys palvelutuotannon ohjauksessa sekä kuntien ja 
sairaanhoitopiirin yhteistyömuotona vahvistui toimintavuonna edelleen. 
(Pshp 2002, 2)  

Vuoden 2002 aikana sopimusohjausmenettelyn kehittämistä jatkettiin yhteis-
työssä asiakkaiden, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön 
sekä Stakesin edustajien kanssa. (Pshp 2002, 7) 

Vuonna 2000 aloitetun Pirkanmaan väestön hoidontarve ja ennuste- projektin 
(TeHoTa) viimeinen kolmas vaihe saatiin loppuun. .. Työn tuloksia käytettiin 
ja tullaan käyttämään hyväksi sopimusohjausneuvotteluissa tulevina vuosina. 
(Pshp 2002, 8) 

Sairaanhoitopiiri osallistui Stakesin hoitotoiminnan tuottavuusprojektiin 
(bencmarking), jonka tuloksia hyödynnettiin sopimusohjausneuvotteluissa. 
(Pshp 2002, 8) 

Toimintavuoden aikana jatkettiin myös sairaanhoitopiirin lääkehuollon alu-
eellisen palvelujärjestelmän sekä alueellisen kuvantamisyksikön perustamis-
ta. (Pshp 2003, 5) 

Vuoden 2003 palvelusopimusneuvotteluissa hyödynnettiin Pirkanmaan väes-
tön hoidontarve ja ennuste – projektin (TeHoTa) valmistuneita tuloksia palve-
lutarpeen mitoituksessa. (Pshp 2003, 11) 

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 
2003 perustuivat sopimusneuvotteluissa sovittuihin palvelumyynteihin. (Pshp 
2003, 62) 

Keväällä 2003 solmittiin aiesopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Mehi-
läinen Oyj:n kanssa Pikonlinnan sairaalan tulevasta käytöstä. Aiesopimuksen 
mukaan sairaalassa tullaan hoitamaan kuntoutus- ja hoivapalveluita tarvit-
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sevia potilaita. Samoin sairaalassa on tarkoitus tuottaa vakuutusyhtiölle tar-
jottavia leikkaus- ja kuntoutuspalveluita. Tätä toimintaa varten perustettiin 
erillinen yhtiö. (Pshp 2003, 5) 

Yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa tehtiin selvitys päivystys-
toiminnan ja erityisvelvoitteiden vaatimista kustannuksista yliopistosairaa-
loissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä ylimääräistä lakisääteisiä vel-
voitteita ja kustannuksia kohdistuu julkisen sektorin tuotteisiin kilpailukykyä 
ajatellen.(Pshp 2003, 11) 

Palvelusopimusmenettely on vakiinnuttanut asemansa siinä määrin, että asi-
akkaiden kanssa pidettävä työseminaari järjestettiin vain kerran vuoden 2003 
aikana. (Pshp 2003, 10) Palvelusopimusmenettely on ollut koko laajuudes-
saan käytössä sairaanhoitopiirissä kuusi vuotta ja vakiinnuttanut asemansa. 
Vuoden 2004 alussa asiakkaille järjestettiin vuoden 2003 palvelusopimusten 
toteumaan liittyvä palautetilaisuus, jonka tavoitteena oli kehittää palvelutuo-
tantoon liittyviä käytäntöjä. (Pshp 2004, 11) 

Vuoden palvelusopimusneuvotteluissa hyödynnettiin Pirkanmaan väestön 
hoidontarve ja ennuste-projektin (TeHoTa) valmistuneita tuloksia palvelutar-
peen mitoituksessa. (Pshp 2004, 12) 

Merkittävä palvelutuotannon uudelleenjärjestely oli alueellisen kuvantamis-
keskuksen perustaminen. .. Tavoitteena on, että liikelaitos laajenee lähivuosi-
an kattamaan myös alueen perusterveydenhuollon kuvantamisyksiköt. (Pshp 
2004, 4) 

Alueellinen kuvantamiskeskus-liikelaitos aloitti toimintansa 1.9.2004. (Pshp 
2004, 47) 

Yli- ja alikäytön tasausmenettelyä ei enää sovellettu vuonna 2005. Hallitus 
päätti 17.10.2005 antaa Tays:n jäsenkunta- ja sopimusasiakkaille 4,5 milj. 
euron laskutushyvityksen … (Pshp 2005, 10) 

Vuoden aikana osallistuttiin useisiin jäsenkuntien ulkopuolelta tulleisiin eri-
koissairaanhoidon palvelujen kilpailutuksiin. Erityisesti neurokirurgian, sy-
dänkeskuksen sekä tekonivelkirurgian palvelutuotantoa voitiin tarjota jäsen-
kuntien ulkopuolelle aiempaa enemmän. (Pshp 2005, 10)  
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Kilpailutilanne terveydenhuollossa konkretisoitui, kun osa jäsenkunnista 
hankki päiväkirurgisia leikkauksia sopimusmenettelyn asemasta kilpailutta-
malla. Oman kilpailukyvyn parantamiseksi ryhdyttiin uudistamaan silmä- 
korva- ja suusairauksien päiväkirurgian toimintamallia. (Pshp 2005, 31) 

Kuntien halu kilpailuttaa erikoissairaanhoidon palveluita, on heikentänyt 
merkittävästi aluesairaaloiden asemaa. (Pshp 2005, 74) 

Sopimusasiakkaille tarjottuna lisäarvopalveluna Laboratoriokeksus toteutti 
myös verensokerin mittalaitteiden ja -reagenssien kilpailuttamisen sairaan-
hoitopiirille ja 24 kunnalle ja kaupungille. Tällä tähdättiin paitsi kustannus-
säästöihin myös testivalikoiman yhtenäistämiseen. .. Puitesopimukset tuotta-
vat osallistujille mahdollisuuden jopa 30–50 prosentin säästöihin vallinnees-
ta hintatasosta ja kokonaisuutena arvioiden jopa kahden miljoonan euron 
säästöpotentiaaliin. (Pshp 2005, 50) 

Ruokahuolto ulkoistetiin 14.2.2005. (Pshp 2005, 54) 
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Taulukko 38. Markkinaohjautuvuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudistamisessa. 
Vuosien 2001–2005 aineistoista poimittujen luokittelurunkoon sopivien sisältöjen 
pelkistetyt ilmaisut. 

Markkinaohjautuvuus Pelkistetty ilmaisu 
Sopimusohjaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikelaitostoiminta 
 
 
 
 
 
 
 
Kilpailu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulkoistaminen 

Sopimusohjauksen merkityksen vahvistuminen palvelutuotannon ohjauksessa 
kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyömuotona huolimatta palvelusopimusten 
toteumien vaihtelusta tilaajittain. 
Palvelusopimusmenettely on vakiinnuttanut asemansa kuuden vuoden aikana. 
Sopimusohjaus-menettelyn kehittäminen yhteistyössä eri ministeriöiden, 
Stakesin ja asiakkaiden kanssa. 
Selvitettiin erikoissairaanhoidon palvelujen ennustettavuutta, kustannusten 
tasausta, kustannussäästöjä ja tilaajarenkaan roolia saumattomien hoitoketjujen 
ja muun perusturvan yhteistoiminnan kehittämisessä. 
Palvelussopimusmenettelyn yli- ja alikäyttömenettelyn tarkoituksenmukaisuuden 
tarkastelu. 
Palvelussopimusten yli- ja alikäytön tasausmenettelystä luopuminen. 
Väestön hoidontarve-ennusteen hyödyntäminen palvelusopimusneuvotteluissa 
palvelutarpeen mitoituksessa. 
Hoitotoiminnan valtakunnallisten tuottavuusvertailujen hyödyntäminen 
palvelusopimusneuvotteluissa.  
Aiesopimuksen solmiminen sairaanhoitopiirin ja yksityisen terveydenhuollon 
palveluntuottajan kanssa kuntoutus- ja hoivapalveluja tarvitsevien potilaiden 
hoitamisesta … sairaalassa. Sairaalassa on tarkoitus tuottaa myös 
vakuutusyhtiöille tarjottavia hoitopalveluita. Toimintaa varten perustettiin erillinen 
yhtiö. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio perustuminen palvelumyynnille. 
 
Lääkehuollon alueellisen palvelujärjestelmän ja kuvantamisyksikön perustamista 
jatkettiin. 
Alueellinen kuvantamisliikelaitoksen toiminnan aloittaminen. 
Laboratorioliikelaitoksen toiminnan laajentaminen. 
Laboratorioliikelaitoksen palveluhintojen kilpailukykyisyyden arviointi. 
 
Kilpailutilanteen konkretisoituminen osan jäsenkunnista hankkiessa 
päiväkirurgisia leikkauksia sopimusmenettelyn sijaan kilpailuttamalla. 
Oman kilpailukyvyn parantaminen uudistamalla silmä-, korva- ja suusairauksien 
päiväkirurgian toimintamallia. 
Osallistuttiin useisiin jäsenkuntien ulkopuolelta tulleisiin erikoissairaanhoidon 
palvelujen kilpailutuksiin. 
Laboratorioliikelaitos tarjosi sopimusasiakkaille lisäarvopalveluna verensokerin 
mittalaitteiden kilpailuttamisen. 
Kilpailuttaminen tuotti asiakkaille huomattavan rahallisen säästön. 
Tukipalvelujen tulosalueelle luotiin rakenteellinen kehittämissuunnitelma 
parantamaan tukipalvelujen kilpailukykyä. 
Selvitettiin muiden yliopistosairaaloiden kanssa päivystystoiminnan ja 
erityisvelvoitteiden kustannuksia kilpailukykyä ajatellen. 
Ruokahuolto ulkoistettiin. 
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Taulukko 39. Markkinaohjautuvuuden ala- ja yläkategoriat vuosien 2001–2005 
aineistosta. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Sopimusmenettelyn vakiintuminen ja laajentuminen 

Liikelaitostoiminnan laajentuminen 

Kilpailun konkretisoituminen 

Ulkoistaminen 

Palvelutuotannon uudistaminen 
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Liite 2 Sairaanhoitopiirien toimintatietoja 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on 28 kunnan muodostama kuntayhtymä. Jäsenkun-
nat ovat Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kiikoinen, 
Kuhmalahti, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, 
Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vammala, 
Vesilahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi ja Äetsä. 

Tampereen yliopistollinen sairaala toimii kolmella paikkakunnalla; Pikonlin-
nan sairaala sijaitsee Kangasalla, Pitkäniemen sairaala Nokialla ja Keskussairaala 
Tampereella. 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on edustettuna 34 lääketieteen eri-
koisalaa. TAYS tuottaa erikoissairaanhoidon peruspalveluja ja erityispalveluja. 
Erityispalvelujen tuottaminen edellyttää huippuosaamista ja -laitteistoa. TAYS:n 
erityispalveluja käyttävät ensisijaisesti sen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit, 
joita ovat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaan-
hoitopiirit. 

Valkeakosken aluesairaalaan kuuluvat Valkeakosken sairaala sekä Kaivannon 
psykiatrinen sairaala Kangasalla. Valkeakosken aluesairaala toimii Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin eteläisen alueen kuntien erikoissairaanhoidon palvelujen tuotta-
jana. Nämä kunnat ovat Akaa, Kangasala, Kuhmalahti, Kylmäkoski, Lempäälä, 
Pälkäne, Urjala, Valkeakoski ja Vesilahti. 

Sairaalan toimintaa johtaa johtokunta osana sairaanhoitopiirin organisaatiota. 
Palvelutuotannon määristä sovitaan kuntien kanssa vuosittain sopimusohjauksen 
avulla. Sopimusohjauksessa kunnat sitoutuvat ostamaan sairaalalta tietyn määrän 
palveluja sovittuun hintaan. Näiden tilausten pohjalta sairaala suunnittelee toimin-
tansa. Sairaala toimii kiinteässä yhteistyössä alueen terveyskeskusten ja sairaan-
hoitopiirin muiden sairaaloiden kanssa. Joustavat hoitoketjut hoitopaikkojen välil-
lä takaavat asianmukaisen ja viiveettömän hoidon. 

Vammalan aluesairaalan toiminta-ajatus on tuottaa potilas-, asiakas- ja palve-
lukeskeisesti erikoissairaanhoidon palveluja tukipalveluineen vastuualueen kun-
nille ja muille jäsenkunnille sekä sairaanhoitopiirin ulkopuolisille sopimuskunnil-
le sovitussa laajuudessa. 

Vammalan aluesairaalan erikoisaloja ovat sisätaudit, kirurgia, synnytykset ja 
naistentaudit sekä psykiatria. Vammalan aluesairaala tuottaa myös avohoitopalve-
luja lastentautien, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, korva-, nenä- ja kurkku-
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tautien sekä urologian erikoisaloilla. Vammalan aluesairaala tuottaa palveluja 
kymmenelle jäsenkunnalle, jotka ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Kiikoinen, 
Mouhijärvi, Parkano, Suodenniemi, Vammala, Viljakkala ja Äetsä. Lisäksi sairaa-
la palvelee sopimuskuntia, jotka ovat Huittinen, Lavia ja Punkalaidun. Yhteistyö 
terveyskeskuksen kanssa on tiivistä. Aluesairaala toimii yöaikana terveyskeskus-
ten yhteispäivystyspisteenä. 

Mäntän seudun terveydenhuoltoalue on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin itse-
näinen tulosalue. Mäntän seudun terveydenhuoltoalue tuottaa erikoissairaanhoi-
don palveluja Juupajoen, Kurun, Längelmäen, Mäntän, Oriveden, Ruoveden, 
Vilppulan ja Virtain kunnille sekä perusterveydenhuollon palvelut Mäntän kau-
pungille ja Vilppulan kunnalle. 

Toimi- ja palvelualueet sekä liikelaitokset:  
Sydänkeskuksen, sisätautien sekä iho- ja keuhkosairauksien toimialue 
Kirurgian, gastroenterologian ja syövänhoidon toimialue 
Hermoston, aistinelinten, kuntoutuksen ja liikuntaelinsairauksien toimialue  
Lasten ja naisten toimialue 
Psykiatrian toimialue 
Sairaanhoidon palvelualue 
Huollon palvelualue  
Hallinnon palvelualue 
Laboratorio- ja apteekkiliikelaitos  
Alueellisen kuvantamiskeskuksen liikelaitos 

Strategia 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiset periaatteet ovat: hyvä hoito, ihmisen kun-
nioittaminen ja osaamisen arvostaminen. Eettisiin periaatteisiin nojaava strategia 
ohjaa sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelua vuoteen 2008 saakka. Strategian 
päämääriä ovat alueellisen erikoissairaanhoidon toimintaedellytysten ja kehityk-
sen turvaaminen sekä muutosvalmiuden ja kustannustehokkuuden lisääminen. 
Tavoitteena on myös palveluiden laadun ja vaikuttavuuden jatkuva paraneminen. 
Suunnitelman lähtökohtana on näkemys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoiteti-
lasta, jonka ydin on tiivistetty vuoteen 2008 ulottuvaksi visioksi. Lyhyen aikavä-
lin tavoitteet kirjataan vuosittain sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitel-
maan. 
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Asiakas 

– Palveluja järjestetään ja tuotetaan potilaiden ja muiden asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti.  

– Potilasta tuetaan niin, että hän voi elää mahdollisimman täysipainoista elä-
mää sairautensa kanssa.  

– Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.  

Prosessi 

– Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto muodostavat toimivan kokonai-
suuden.  

– Palvelutuotanto on tehokasta, terveyshyötyä lisäävää ja vaikuttavaa.  
– Toiminta on lääketieteellisesti ja hoidollisesti korkeatasoista.  

Henkilöstö 

– Osaamista ja voimavaroja kehitetään sairaanhoitopiirin yhteisten tavoitteiden 
mukaisesti.  

– Työntekijä kokee työnsä arvostetuksi ja voi vaikuttaa työnsä ja ammattitai-
tonsa kehittämiseen.  

– Työyhteisö voi hyvin.  

Uudistuminen 

– Tutkimus ja opetus luovat edellytykset korkealle lääketieteelliselle ja hoidol-
liselle tasolle.  

– Hoidon vaikuttavuus ohjaa uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöä 
sekä palvelurakenteiden kehittämistä.  

Talous 

– Palvelusopimukset ohjaavat toimintaa ja sen suunnittelua.  
– Sairaanhoitopiiri tuottaa palveluja taloudellisesti ja tuottavasti.  
– Terveydenhuollon kokonaiskustannukset huomioidaan palveluja kehitettäes-

sä.  
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Valtuusto 

Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon sairaanhoitopiirin 28 jäsenkuntaa ja 
Tampereen yliopisto valitsevat yhteensä 72 edustajaa. Jäsenet valitaan kunnallis-
vaalikaudeksi. Valtuustolla on kaksi sääntömääräistä kokousta, toinen keväällä ja 
toinen syksyllä. 

Hallitus 

Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston toimikaudekseen valitsema 13-jäseninen hal-
litus. Se edustaa kuntayhtymää, valvoo sen etua ja tekee sopimukset sen puolesta. 
Hallituksen puhevaltaa käyttävät puheenjohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja. Hal-
litus kokoontuu kuukausittain, ja sille asiat esittelee sairaanhoitopiirin johtaja, 
johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja. 

Johtokunnat 

Sairaanhoitopiirissä on kaksi valtuuston toimikaudekseen valitsemaa johtokuntaa 
ja kolme hallituksen toimikaudekseen valitsemaa liikelaitoksen johtokuntaa. Joh-
tokunnat toimivat hallituksen alaisina. Ne muun muassa päättävät johtamansa 
toiminnan taloudesta, hankkeista ja hankinnoista sekä eräistä henkilövalinnoista. 

Vammalan ja Valkeakosken aluesairaaloiden johtokunnissa on yhdeksän jä-
sentä, ja niiden kokouksessa esittelijöinä ovat hallintojohtaja, johtava lääkäri ja 
johtava ylihoitaja. Laboratorio- ja apteekkiliikelaitoksen, Alueellisen kuvanta-
miskeskuksen liikelaitoksen sekä Sydänkeskuksen liikelaitoksen johtokuntiin 
kuuluu seitsemän jäsentä, ja niille asiat esittelee toimitusjohtaja. 

Terveydenhuoltoalueen ohjausryhmä 

Hallituksen nimeämässä Mäntän seudun terveydenhuoltoalueen ohjausryhmässä 
on kahdeksan jäsentä. Sen tehtävänä on kehittää ja sovittaa yhteen perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja sekä käsitellä merkittävät sairaan-
hoitopiirin hallituksen ja valtuuston päätettäväksi tulevat asiat. Ohjausryhmälle 
asiat esittelee terveydenhuoltoalueen johtaja. 

Tarkastuslautakunta 

Hallinnon ja talouden tarkastusta varten valtuusto valitsee seitsemänjäsenisen 
tarkastuslautakunnan. 
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Yhtymähallinto 

Hallituksen alaisuudessa toimii toimialueena yhtymähallinto, jota johtaa sairaan-
hoitopiirin johtaja. Yhtymähallinto jakautuu vastuualueisiin. Yhtymähallinnon 
tehtävänä on vastata sairaanhoitopiirin strategisesta johtamisesta ja päätöksente-
osta yhdessä sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kanssa sekä sairaanhoi-
topiiri- ja yliopistosairaalatasoisesta johtamisesta. 

Lähde:http://www.pshp.fi 
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Vuodesta 2007 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 39 jäsen-
kuntaa, jotka ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Ii, 
Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, 
Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Pudasjärvi, Pulk-
kila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantisla, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, 
Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki ja Ylivieska.  

OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
ri, Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri. OYS antaa kes-
kussairaalatasoista hoitoa oman piirin väestölle ja erityistason hoitoa koko eri-
tyisvastuualueelle. 

Sairaanhoitopiirin tehtävä 

Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle 
laissa säädetyt tehtävät. Ydintehtävänsä lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa tervey-
denhuollon palveluja ja muita palveluja. 

Tehtävänsä hoitamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita 
toimintayksiköitä. 

Toiminta-ajatus 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on edistää väes-
tön terveyttä saumattomassa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajien kanssa. 

Sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalveluja ja Oulun yliopistollinen sairaala 
vastaa koko Pohjois-Suomen erityistason palveluista valtakunnallisen tehtäväjaon 
mukaisesti.  

Sairaanhoitopiiri huolehtii osaltaan lääkäri- ja muun sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksesta.  

Yliopistollinen sairaanhoitopiiri tuottaa terveystieteellisen tutkimuksen avulla 
uutta tietoa ja osaamista, jolla varmistetaan vaikuttavat ja ajanmukaiset terveys-
palvelut alueen väestölle. 

Strategia 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategiset toimintalinjaukset perustuvat 
asiakas-, prosessi-, talous- ja henkilöstö- sekä uudistumisen näkökulmiin. Asiak-
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kuudessa korostetaan väestön tarpeen ja tasavertaisuuden mukaista terveyspalve-
lujen järjestämistä ja tuottamista sekä hoidon korkeatasoisuutta. Prosesseissa pai-
notetaan sairaanhoitopiirin suorituskykyä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ra-
kennetta, keskinäistä yhteistyötä ja työnjakoa. 

Taloudessa painopiste on sairaanhoitopiirin terveyspalvelujen kustannusten 
hallinnassa, palvelusopimuksiin rakentuvassa toiminta- ja taloussuunnittelussa, 
kiinteistön ja laitekannan tehokkaassa käytössä sekä vaihtoehtoisten rahoitusmal-
lien käyttöönotossa. Henkilöstön ja uudistumisen alueella painopiste on osaavas-
sa, asiantuntevassa sekä toimintakykyisessä henkilöstössä, sairaanhoitopiirin uu-
distumisessa ja johtamisen kehittämisessä. 

Hallinto 

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Se päättää 
kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty valtuuston tehtäväksi. 

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jonka tehtävistä määrätään 
perussopimuksessa. Valtuusto valitsee sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkä-
rin ja hallintoylihoitajan. 

Valtuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan. 
Näiden tehtävistä määrätään tarkastussäännössä.  

Sairaanhoitopiirin toiminnallisen organisaation muodostavat hallintokeskus ja 
12 tulosyksikköä, joista 10 on sairaanhoidollista. Tulosyksiköt jakautuvat vastuu-
alueisiin. Tulosyksiköistä ja vastuualueista päättää hallitus.  

Lähde: http://www.ppshp.fi 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on 23 jäsenkuntansa omistama erikoissairaanhoi-
don kuntayhtymä. Piiri toimii Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kuopiossa ja 
Siilinjärvellä.  

Kuopion yliopistollinen sairaala  

Kuopion yliopistollinen sairaala vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirissä ja erityistason sairaanhoidosta Etelä-Savon, Itä-Savon, 
Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. KYSissä 
toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat. Opetussairaalana se tekee läheistä yhteis-
työtä Kuopion yliopiston kanssa. 

KYS toimii neljässä eri paikassa  

– Puijon sairaala Kuopiossa: kaikki erikoisalat (paitsi lastenpsykiatria)  
– Alavan sairaala Kuopiossa: lastenpsykiatria  
– Julkulan sairaala Kuopiossa: psykiatria  
– Tarinan sairaala Siilinjärvellä: kirurgia, kuntoutus, psykiatria  

Piirin toiminta on järjestetty tulosalueiksi. Tulosalueet ja niiden tärkeimmät 
tehtävät ovat seuraavat:  

 
Keskushallinto Johto ja yhteiset palvelut 

Konservatiivisten alojen tulosalue Pääasiassa lääkehoitoon perustuvat lääketieteen 

erikoisalat 

Operatiivisten alojen tulosalue Pääasiassa leikkaustoimintaan perustuvat 

lääketieteen erikoisalat 

Psykiatrian tulosalue Psyykkisten sairauksien tutkimus ja hoito 

Diagnostisten alojen tulosalue Näyte- ja potilastutkimuksia tekevät laboratoriot ja 

osastot 

Tukipalvelujen tulosalue Huolto, tekniikka ja henkilöstöhallinto 

Lähde: http://www.psshp.fi 
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri  
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on kuntayhtymä, johon kuuluu 56 
kuntaa ja kaupunkia sekä Turun yliopisto. Piirin alueella toimii 24 terveyskeskus-
ta ja elää lähes 460.000 asukasta. Sairaanhoitopiiri tarjoaa erikoissairaanhoidon 
palveluja yliopistollisessa keskussairaalassa ja neljässä aluesairaalassa, joissa on 
yhteensä 1.600 sairaansijaa. Sairaanhoitopiirillä on runsaat 5.700 virkaa ja tointa. 
Piirin sairaaloissa toteutetaan yli 600.000 avohoitokäyntiä, noin 425.000 hoito-
päivää ja 45.000 leikkaustoimenpidettä vuodessa (arvio 2006).  

Toiminnan tarkoitus ja palvelut 

VSSHP järjestää laissa säädetyt erikoissairaanhoidon palvelut omalla toimialueel-
laan. Lisäksi VSSHP huolehtii lain mukaisten erityistason sairaanhoitopalvelujen 
saatavuudesta erityisvastuualueellaan, johon Varsinais-Suomen lisäksi kuuluu 
Satakunta. Sairaanhoitopiiri myy sairaanhoitopalveluita muillekin asiakkaille. 
VSSHP:n sairaaloita käytetään myös opetukseen ja tieteelliseen tutkimukseen. 

Toimialue ja jäsenkunnat 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja -kaupungit ovat aakkosjärjestyksessä Alastaro, As-
kainen, Aura, Dragsfjärd, Halikko, Houtskari, Iniö, Kaarina, Kemiö, Kiikala, Kis-
ko, Korppoo, Koski tl, Kustavi, Kuusjoki, Laitila, Lemu, Lieto, Loimaa, Marttila, 
Masku, Mellilä, Merimasku, Muurla, Mynämäki, Naantali, Nauvo, Nousiainen, 
Oripää, Paimio, Parainen, Perniö, Pertteli, Piikkiö, Punkalaidun, Pyhäranta, Pöy-
tyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Salo, Sauvo, Somero, Suomusjärvi, Särkisalo, Tai-
vassalo, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki, Vahto, Vampula, Vehmaa, Velkua, Väs-
tanfjärd, Yläne. Lisäksi kuntayhtymään kuuluu Turun yliopisto.  

Sairaalat ja toimintayksiköt 

VSSHP:llä on useita sairaaloita. Turun yliopistollinen keskussairaalaan (TYKS) 
kuuluvat Turussa sijaitsevat Kantasairaala ja Kirurginen sairaala, Paimion sairaa-
la, Raision sairaala ja 1.1.2007 alkaen myös Vakka-Suomen sairaala. Muita sai-
raaloita ovat Loimaan aluesairaala, Salon aluesairaala ja Turunmaan sairaala – 
Åbolands sjukhus (johon kuuluu myös Paraisilla sijaitseva Turunmaan mielenter-
veyskeskus). Lisäksi sairaanhoitopiirillä on psykiatriset sairaalat Halikossa ja Uu-
dessakaupungissa sekä kolme piirin laajuista palveluyksikköä – laboratorioliike-
laitos Tykslab, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus ja VSSHP:n psykiatrian tu-
losalue. 
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Talous 

Sairaanhoitopiirin ja sen liikelaitosten yhteiset vuotuiset toimintakulut ovat noin 
416 miljoonaa ja toimintatuotot noin 442 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien 
osuus on noin kolme neljäsosaa (talousarvio 2006). Muut tulot saadaan palvelui-
den myynnistä muille asiakkaille, potilasmaksuista ja valtionavuista. 

Hallinto 

Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää 105-jäseninen kuntayhtymän val-
tuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat kunnan koon mukaan 1-5 ja Turun 
yliopisto kaksi edustajaa. Valtuusto on siirtänyt osan päätösvallastaan kuntayhty-
män hallitukselle, johon kuuluu 19 jäsentä. Jäsenistä 17 nimeää kuntayhtymän 
valtuusto ja kaksi Turun yliopisto. Hallitus on siirtänyt joidenkin asioiden käsitte-
lyn nimittämilleen jaostoille, kuten henkilöstöjaostolle, talousjaostolle ja raken-
nusjaostolle.  

Sairaaloilla (osavastuualueilla) ja liikelaitoksilla on omat johtokunnat, jotka 
päättävät tietyistä niiden toimintaan kuuluvista asioista. TYKSin johtokuntana 
toimii kuntayhtymän hallitus. Sairaanhoitopiirillä on muitakin luottamusmiehistä 
koostuvia hallintoelimiä, kuten kielellisen vähemmistön lautakunta, tarkastuslau-
takunta ja yhteistyötoimikunta. 

Virkamiestasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johta-
ja. Hänellä on apunaan johtoryhmä, johon kuuluvat johtajaylilääkäri, hallintoyli-
hoitaja ja talousjohtaja sekä eräitä muita virkamiehiä.  

Lähde: http://www.vsshp.fi 
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Liite 3 Kyselylomake 

1

ARVOISA VASTAANOTTAJA 

Olen terveydenhuollon maisteri Kaarina Torppa ja teen terveystieteiden tohtorin 
tutkintooni liittyvää tutkimustyötä Oulun yliopiston Hoito- ja terveyshallintotieteen 
laitoksella. Tutkimukseni aiheena on Managerialismin piirteet suomalaisen julkisen 
erikoissairaanhoidon johtamisessa. Managerialismi sisältää julkisen johtamisen 
uudistamisen tavoitteita ja keinoja, jotka ovat peräisin yksityissektorin johtamisesta.  

Lomakekyselyllä haetaan tietoa suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen 
managerialistisista piirteistä ja niiden soveltumisesta erikoissairaanhoidon 
uudistamiseen. Tutkimukseen osallistujat ovat Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, 
Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien johtoon kuuluvat henkilöt. 

Toivon Teidän vastaavan kyselylomakkeen kysymyksiin oman mielipiteenne 
mukaisesti. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kysely koostuu kolmesta 
eri osasta. Osa I koostuu taustakysymyksistä, osa II koostuu oman sairaanhoitopiirin 
johtamisen arvioinnista suhteessa esitettyihin väittämiin ja osa III koostuu 
managerialismin soveltuvuuden arvioinnista yleisesti julkisen erikoissairaanhoidon 
uudistamisessa. Tarvittavat vastausohjeet ovat kysymysten yhteydessä. Vastaajien nimet 
eivät tule julkiseen tietoon tutkimuksen missään vaiheessa. Vastauksenne ovat täysin 
luottamuksellisia ja jäävät ainoastaan minun tietooni. Vastauskuoressa olevaa 
tutkimuskoodia käytetään vain kyselyn palautusten seurantaan.  

Tutkimustyötäni ohjaavat professori Juhani Nikkilä Oulun yliopiston Lääketieteellisen 
tiedekunnan Hoito- ja terveyshallintotieteen laitokselta sekä hallintotieteiden tohtori 
Kirsi Lähdesmäki Vaasan yliopiston Hallintotieteiden tiedekunnasta. Tutkimustyötäni 
rahoittavat Kunnallisalan Kehittämissäätiö ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Kyselyyn vastaaminen on Teille vapaaehtoista. Olen kiitollinen myönteisestä 
suhtautumisesta tähän kyselyyn, sillä tutkimuksen onnistumisen kannalta vastaamisenne 
on erittäin tärkeää. Toivon, että palautatte vastauksenne oheisessa kirjekuoressa 
mahdollisimman pian tai viimeistään 16.2.2007 mennessä. Postimaksut on jo maksettu 
palautuskuorista. Vastaan mielelläni puhelimitse tai sähköpostilla tätä kyselylomaketta 
tai tutkimustyötä koskeviin mahdollisiin kysymyksiinne. Kyselyyn olen saanut luvat ko. 
sairaanhoitopiirien johtajilta.

Kiitän Teitä kaikkia etukäteen vaivannäöstänne tämän tutkimuksen edistämiseksi. 

Kaarina Torppa   
 Kaarina Torppa  Vinkelgatan 2 
 THM, TtT-opiskelija  71134 Lindesberg, Sverige 
    050 3444706, +46 581 10715 
    torpat@suomi24.fi 
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Osa I: Taustakysymykset

Vastatkaa seuraaviin taustakysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan tai 
ympyröimällä ko. kysymyksen sopiva vastausvaihtoehdon numero. 

1. Ikänne vuosina 
  _______ 
2. Sukupuolenne 

1. mies 
2. nainen

3. Ylimmän tutkintonimikkeenne mukainen koulutus (kirjoittakaa ylin tutkintonimikkeenne 
kokonaan, esim. filosofian tohtori, lääketieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri) 

  __________________________________________________________ 
4. Asemanne sairaanhoitopiirissä 
   1. sairaanhoitopiirin ylin johto (hallintokeskus/yhtymähallinto) 
  2. aluesairaalan ylin johto 
  3. terveydenhuoltoalueen ylin johto 

4. toimialueen (PSHP) / tulosyksikön (PPSHP) / tulosalueen (PSSHP) /
    tulosryhmän (VSSHP) johto 

  5. liikelaitoksen johto 
6. vastuualueen (PSHP ja PPSHP) / tulosyksikön (PSSHP ja VSSHP)
    johto  

  7. muu, mikä _______________________________________________ 

5. Nykyisen johtamistehtävänne luonne 
  1. vakinainen 
  2. määräaikainen 

3. sijainen

6. Työkokemuksenne nykyisessä johtamistehtävässä vuosina

  _______ 
7. Aikaisempi työkokemuksenne terveydenhuollon johtamistehtävissä vuosina 

  _______  
8. Viimeksi suorittamanne johtamiskoulutus (valitkaa vain yksi vaihtoehto) 
  1. PD (Professional Development) - tutkinto

2. MBA (Master of Business Administration) - tutkinto 
  3. MQ (Master of Quality) – tutkinto 
  4. hallinnon pätevyyden erikoistumisohjelma (erikoislääkärit)  
  5. oman sairaanhoitopiirin järjestämä johtamiskoulutus 
  6. perustutkintoon sisältyvä johtamiskoulutus 
  7. muu johtamiskoulutus, mikä_________________________________ 

8. ei mitään 
9. Johtamiskoulutus sairaanhoitopiirissänne 

1. johtamiskoulutusta järjestetään säännöllisesti osana  
    sairaanhoitopiirin strategiaa 
2. johtamiskoulutusta järjestetään satunnaisesti  
3. johtamiskoulutusta ei järjestetä  
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10. Sairaanhoitopiiri, missä työskentelette 
  1. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
  2. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
  3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
  4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
11. Välittömien alaistenne lukumäärä 

  ___________ henkilöä 
12. Henkilöstön lukumäärä johtamallanne alueella 

  ___________ henkilöä 

Osa II: Johtamisen piirteet omassa sairaanhoitopiirissä

13. Arvioikaa missä määrin seuraavat johtamisen piirteet ilmenevät nykyisin sairaanhoito-
piirissänne.  
Rastittakaa jokaisesta väittämästä vaihtoehto, joka sopii tai vastaa käsitystänne parhaiten asteikolla 
1=ei ilmene lainkaan, 2=ilmenee vain vähän, 3=ilmenee jonkin verran, 4=ilmenee paljon, 
5=ilmenee erittäin paljon.   

Sairaanhoitopiirini johtamisessa ilmenee  5 4 3 2 1 … 

13.1…. hierarkkisuus ja kirjalliset toimivaltasäännöstöt toiminnan ohjauksessa 
13.2…. virkahierarkian mukaiset esimiesasemat 
13.3…. keskitetty vallankäyttö 
13.4…. määräysten toimeenpanon korostaminen 
13.5…. rationaalisuus (suunnitelmallinen toiminta ja tehokas organisointi) 
13.6…. alaisten valvonta esimiesten tehtävänä 
13.7…. asiantuntijahierarkian mukainen toiminta 
13.8…. kliinisen osaamisen korostaminen  
13.9…. asiantuntijoiden professionaalinen valta toiminnan ohjauksessa 
13.10…suunnittelun korostaminen 
13.11…vertaisarviointi kontrollin muotona 
13.12…johtamisen ammattimaisuuden ja siihen kouluttautumisen korostaminen 
13.13…toimivallan ja vastuun hajauttaminen 
13.14…yksityissektorilta peräisin olevien johtamisoppien soveltaminen 
13.15…tehokkuuden ja tulosten saavuttamisen korostaminen 
13.16…henkilöstön palkitseminen saavutetuista tuloksista 
13.17... johtamisen vapaus tulosten saavuttamiseksi 
13.18…toimivallan ja vastuun keskinäinen tasapaino 
13.19…tulostavoitteet ja resurssikehys toiminnan ohjauksessa 
13.20…tulosmittareiden käyttö  
13.21…prosessimaisen organisaation mukainen toiminta 
13.22…byrokraattista johtamista 
13.23…kliiniseen asiantuntijuuteen perustuvaa johtamista 
13.24…ammattimaista johtamista 
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14. Arvioikaa missä määrin seuraavien väittämien mukaista johtamista ilmenee nykyisin 
sairaanhoitopiirissänne.  
Rastittakaa jokaisesta väittämästä vaihtoehto, joka sopii tai vastaa käsitystänne parhaiten asteikolla 
1=ei ilmene lainkaan, 2= ilmenee vain vähän, 3= ilmenee jonkin verran, 4= ilmenee paljon, 5= 
ilmenee erittäin paljon.

Sairaanhoitopiirini johtamisessa ilmenee,  5 4 3 2 1 …  ätte

14.1….johtamista pidetään omana erityisalana ja siihen edellytetään
            kouluttautumista 
14.2….johtaminen on asiakaskeskeistä ottaen huomioon toimintaympäristön  
            muutokset ja asiakasvaatimukset 
14.3….johtaminen on ihmiskeskeistä arvostaen henkilöstöä toiminnan  
            onnistumisen elinehtona   
14.4….pääpaino on tulosten saavuttamisessa 

14.5….resurssien lisääminen on tärkein keino vastata kasvavaan
            palvelujen kysyntään 
14.6….pääpaino on prosessien kehittämisessä          

14.7….sairaanhoidollisen yksikön toiminnasta ja taloudesta vastaava
            johtaja valitaan johtamisosaamisen eikä kliinisen osaamisen perusteella  
14.8….matalalla organisaatiorakenteella tuetaan sairaanhoitopiirin
            toiminnallisia ja taloudellisia päämääriä 
14.9….toiminnallinen ja taloudellinen toimivalta ja vastuu ovat sen  
            yksikön johtajalla, joka on vastuussa ko. toiminnasta ja taloudesta   
14.10…palvelutuotannon taloudelliseen ja tulokselliseen ohjaukseen on otettu
             mallia markkinaperusteisesta toiminnasta 
14.11…tuottavuuden kasvua parannetaan olemassa olevien 
             resurssien paremmalla hyödyntämisellä laadunhallinnan periaattein 
14.12…tasapainotettua mittaristoa (Balanced Score Card) käytetään strategisen   
             johtamisen keskeisenä tekijänä tavoitteiden toteutumisen mittaamisessa 
14.13…johto innostaa omalla esimerkillään henkilöstöä sairaanhoitopiirin 
             päämäärän saavuttamiseen 
14.14…yksiköiden johdolla on tilaa johtamiseen oikeutena tehdä päätöksiä 
             resursseista, jotta halutut tulokset saavutetaan 
14.15…johtamisen pätevyyttä arvostetaan ja se on tuotu julki esimiestoiminnan  
             eettisenä normina 
14.16…johtamiseen on otettu oppia yksityisten yritysten johtamisesta 

14.17…toimintaa ja organisaatiorakenteita uudistetaan järjestelmällisesti  
             ennakoiden toimintaympäristön muutoksia ja erikoissairaanhoidon 
             palveluiden tarpeita
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Osa III: Managerialismin soveltuvuus yleisesti julkisen erikoissairaanhoidon 
uudistamisessa

15. Arvioikaa seuraavien väittämien soveltuvuutta julkisen erikoissairaanhoidon 
uudistamisessa.
Rastittakaa jokaisesta väittämästä vaihtoehto, joka sopii tai vastaa käsityksiänne parhaiten asteikolla 
1=soveltuu erittäin huonosti, 2=soveltuu jokseenkin huonosti, 3=soveltuu tyydyttävästi, 4= 
soveltuu jokseenkin hyvin, 5=soveltuu erittäin hyvin.

Arvioni on, että … 1 2 3 4 5 

15.1….työn tehostamisen vaatimus soveltuu julkiseen erikoissairaanhoitoon 
            parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta 
15.2….yksityissektorilta peräisin oleva tulosorientoitunut johtaminen soveltuu  
            julkisen erikoissairaanhoidon johtamiseen 
15.3….taloudellisuuden vaatimus (toiminnan kustannusten minimointi)           
            soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen perustaksi
15.4….tehokkuuden vaatimus (kustannusten ja tulosten määrän sekä laadun      
            suhde) soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen perustaksi  
15.5….vaikuttavuuden korostaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamisena    
            soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen perustaksi 
15.6….toimivallan ja vastuun hajauttaminen vähentäen byrokratian tasoja 
            parantaa sairaanhoitopiirin suorituskykyä ja sisäistä toimintaa      
15.7….paremman henkilöstöjohtamisen avulla saavutetaan julkisen erikois- 
            sairaanhoidon tuottavuuden kasvu 
15.8….henkilöstön tulospalkitseminen tavoitteiden saavuttamisesta tai niiden  
            ylittämisestä soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon johtamiseen  
15.9….kilpailuttaminen soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon johtamisen  
            välineeksi parantaen toiminnan tehokkuutta  
15.10…potilaan mahdollisuus valita vapaasti hoitopaikka soveltuu julkisen  
             erikoissairaanhoidon toiminnan perustaksi, vaikka se merkitsee, että 
             ”raha seuraa potilasta” 
15.11…tilaaja – tuottajamallin avulla parannetaan julkisen erikoissairaan- 
             hoidon palvelutuotannon toiminnan ohjausta 
15.12…paremman asiakkuuksien johtamisen avulla saavutetaan erikois- 
             sairaanhoidon tuottavuuden kasvu 
15.13…vahva johtajuus; ”toimitusjohtaja johtajana” soveltuu julkisen erikois- 
             sairaanhoidon johtamiseen 
15.14…liikelaitostaminen markkinaohjautuvana julkisen sektorin organisaatio- 
             muotona soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen 
15.15…sopimusohjaus kuntien kanssa soveltuu julkisen erikoissairaanhoidon
             johtamisen välineeksi lisäten tehokkuutta palveluiden tuottamisessa 
15.16…tuloskeskeisyys ja kustannustehokkuusajattelu soveltuvat julkisen
             erikoissairaanhoidon johtamiseen 
15.17… markkinaperusteiset toimintatavat soveltuvat julkisen erikoissairaan- 
              hoidon johtamiseen tehostaen järjestelmän toimivuutta 
15.18…riittävän laaja toimintavapaus johtamisessa ja vastuu tuloksista  
             soveltuvat julkisen erikoissairaanhoidon johtamiseen 
15.19…paremman talouden johtamisen avulla saavutetaan julkisen erikois- 
             sairaanhoidon tuottavuuden kasvu 
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16. Arvioikaa edellisen kysymyksen väittämien tärkeyttä julkisen erikoissairaanhoidon 
uudistamisessa.
Rastittakaa jokaisesta väittämästä vaihtoehto, joka sopii tai vastaa käsityksiänne parhaiten asteikolla 
1=ei lainkaan tärkeä, 2=vain vähän tärkeä, 3=melko tärkeä, 4= tärkeä, 5=erittäin tärkeä.

Pidän tärkeänä erikoissairaanhoidon uudistamisessa… 1 2 3 4 5 

16.1….työn tehostamisen vaatimusta 
16.2….tulosorientoitunutta johtamista 
16.3….taloudellisuuden vaatimusta

       atsumitaav neduukkohet nannimiot.…4.61
      atsimatsorok neduuvattukiav nannimiot.…5.61
      atsimattuajah nuutsav aj nallavimiot.…6.61
      atsimathojötsölikneh aapmerap.…7.61

      atsuakklapsolut nötsölikneh.…8.61

       atsimattuliaplik.…9.61

16.10…potilaan mahdollisuutta valita vapaasti hoitopaikka       

16.11…tilaaja – tuottajamallia palvelutoiminnan ohjaajana      

      atsimathoj neiskuukkaisa aapmerap…21.61

16.13…vahvaa johtajuutta –”toimitusj       ”anajathoj ajatho

16.14…liikelaitostamista markkinaohjautuvana organisointimuotona      

      atsuajhosumipos…51.61

16.16…tuloskeskeisyyttä ja kusta       aulettajasuukkohetsunn

      ajopatatnimiot aisietsurepanikkram…71.61

16.18…toimintavapautta johtamisessa ja vastuuta tuloksista      

      atsimathoj neduolat aapmerap…91.61

jatkuu
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17. Mitä muuta haluatte tuoda julki erikoissairaanhoidon johtamisen nykytilanteesta ja/tai 
tulevaisuudesta? Kirjoittakaa näkemyksenne alla varattuun tilaan. 

Kiitos vastauksistanne!  
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Liite 4 Liitetaulukot 

Liitetaulukko 1. Byrokraattisen johtamisen osioiden korrelaatiot ja Cronbach'n alfa 
arvot. 

Byrokraattista johtamista kuvaava osio Korjattu osio-summa 

korrelaatio*  

Cronbach ́́n Alfa,  

jos osio poistetaan** 

Hierarkkisuus ja toimivaltasäännöt 0,57 0,46 

Virkahierarkian mukaiset esimieasemat 0,49 0,50 

Keskitetty vallankäyttö 0,51 0,48 

Määräysten toimeenpanon korostaminen 0,54 0,47 

Rationaalisuus -0,20 0,76 

Alaisten valvonta 0,30 0,58 

* Corrected Item-Total Correlation 

** Cronbach's Alpha if Item Deleted  

Liitetaulukko 2. Byrokraattisen johtamisen piirteiden uudet korrelaatiot ja Cronbach'n 
alfa arvot rationaalisuus-osion poisjättämisen jälkeen. 

Byrokraattista johtamista kuvaava osio Korjattu osio-summa 

korrelaatio  

Cronbach ́́n Alfa, 

jos osio poistetaan 

Hierarkkisuus ja toimivaltasäännöt 0,65 0,68 

Virkahierarkian mukaiset esimieasemat 0,59 0,70 

Keskitetty vallankäyttö 0,61 0,69 

Määräysten toimeenpanon korostaminen 0,51 0,73 

Alaisten valvonta 0,32 0,79 

Liitetaulukko 3. Professionaalisen johtamisen piirteiden korrelaatiot ja Cronbach'n alfa 
arvot. 

Professionaalista johtamista kuvaavat osiot Korjattu osio-summa 

korrelaatio  

Cronbach ́́n Alfa, 

jos osio poistetaan 

Asiantuntijahierkia 0,38 0,63 

Kliinisen osaamisen korostaminen 0,63 0,51 

Professionaalinen valta toiminnan ohjauksessa 0,57 0,54 

Suunnittelun korostaminen 0,29 0,67 

Vertaisarviointi kontrollina 0,26 0,68 
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Liitetaulukko 4. Professionaalisen johtamisen piirteiden uudet uudet korrelaatiot ja 
Cronbach'n alfa arvot suunnittelun korostamisen ja vertaisarviointi osioiden 
poisjättämisen jälkeen. 

Professionaalista johtamista kuvaavat osiot Korjattu osio-summa 

korrelaatio  

Cronbach ́́n Alfa, 

jos osio poistetaan 

Asiantuntijahierarkia 0,55 0,72 

Kliinisen osaamisen korostaminen 0,61 0,65 

Professionaalinen valta toiminnan ohjauksessa 0,61 0,66 

Liitetaulukko 5. Managerialistisen johtamisen piirteiden korrelaatiot ja Cronbach'n alfa 
arvot. 

Managerialistista johtamista kuvaavat osiot Korjattu osio-summa korrelaatio Cronbach ́́n Alfa, 

jos osio poistetaan 

Johtamisen ammattimaisuus 0,62 0,79 

Toimivallan ja vastuun hajauttaminen 0,43 0,81 

Yksityissektorin johtamisoppien soveltaminen 0,34 0,82 

Tehokkuuden ja tulosten korostaminen 0,37 0,82 

Henkilöstön palkitseminen 0,65 0,79 

Johtamisen vapaus tulosten saavuttamiseksi 0,53 0,80 

Toimivallan ja vastuun tasapaino 0,52 0,80 

Tulostavoitteet ja resurssikehys ohjauksessa 0,43 0,81 

Tulosmittareiden käyttö 0,60 0,79 

Prosessimainen organisaatio 0,55 0,80 
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Liitetaulukko 6. Johtamisparadigmojen faktorit sekä osioiden faktorilataukset ja 
kommunaliteetit faktorianalyysissa (n = 154).  

Faktorilataus Faktorit ja osiot 

Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 

Kommunali- 

teetti 

Faktori 1 – Managerilistinen johtaminen     

Ammattimainen johtaminen 13.12 0,68   0,56 

Yksityissektorin johtamisopit 13.14 0,42   0,22 

Tehokkuus ja tuloksellisuus 13.15 0,64   0,46 

Henkilöstön palkitseminen 13.16 0,68   0,57 

Johtamisen vapaus 13.17 0,42   0,45 

Toimivallan ja vastuun tasapaino 13.18 0,34   0,56 

Tulostavoitteet ja resursikehys 13.19 0,67   0,45 

Tulosmittareiden käyttö 13.20 0,77   0,60 

Prosessimainen organisaatio 13.21 0,67   0,47 

Faktori 2 – Byrokraattinen johtaminen     

Hierarkkisuus ja toimivaltasäännöt 13.1  0,75  0,58 

Virkahierarkian mukaiset esimieasemat 

13.2 

 0,70  0,53 

Keskitetty vallankäyttö 13.3  0,79  0,67 

Määräysten toimeenpanon korostaminen 

13.4 

 0,70  0,57 

Alaisten valvonta 13.6  0,48  0,24 

Faktori 3 – Professionaalinen johtaminen     

Asiantuntijahierarkia 13.7   0,76 0,63 

Kliinisen osaamisen korostaminen 13.8   0,82 0,69 

Professionaalinen valta ohjaa toimintaa 

13.9  

  0,80 0,66 

Toimivallan ja vastuun hajauttaminen 

13.13 

  0,44 0,56 
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Liitetaulukko 7. Scheffe'n testin tulokset sairaanhoitopiireittäin rippuvana muuttujana 
managerialistinen johtaminen.  

Sairaanhoitopiiri (I) Sairaanhoitopiiri (J) Keskiarvon ero (I-J) 

Pirkanmaa Pohjois-Pojanmaa 

Pohjois-Savo 

Varsinais-Suomi 

0,514* 

0,285 

0,416* 

Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa  

Pohjois-Savo 

Varsinais-Suomi 

-0,514* 

-0,229 

-0,098 

Pohjois-Savo Pirkanmaa  

Pohjois-Pohjanmaa 

Varsinais-Suomi 

-0,285 

0,229 

0,131 

Varsinais-Suomi Pirkanmaa  

Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Savo 

-0,416* 

0,098 

-0,131 

* tilastollisesti merkitsevä tasolla 0,05  

Liitetaulukko 8. Scheffen testin tulokset koulutusaloittain rippuvana muuttujana 
professionaalinen johtaminen.  

Koulutusala (I) Koulutusala (J) Keskiarvon ero (I-J) 

Lääketieteellinen Terveyshallintotieteellinen 

Muun alan 

-0,129 

-0,285 

Terveyshallintotietellinen Lääketieteellinen 

Muun alan 

0,129 

-0,156 

Muun alan Lääketieteellinen 

Terveyshallintotieteellinen 

0,285* 

0,156 

*tilastollisesti merkitsevä tasolla 0,05  
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Liitetaulukko 9. Managerialistisen johtamisen faktorit sekä osioiden faktorilataukset ja 
kommunaliteetit eksploratiivisessa faktorianalyysissa. 

Faktorilataus Faktorit ja osiot 

Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 

Kommu- 

naliteetti 

Faktori 1 – Ihmiskeskeinen johtaminen     

Ihmiskeskeinen, arvostaen henkilöstöä 14.3 0,79   0,74 

Johtamisen pätevyyden arvostaminen 14.15 0,71   0,61 

Johtaminen omana erityisalana 14.1 0,68   0,57 

Asiakaskeskeisyys 14.2 0,67   0,59 

Johdon innostava oma esimerkki 14.13 0,60   0,67 

Toiminnan ja rakenteiden uudistaminen 14.17 0,56   0,47 

Faktori 2 – Tuloskeskeinen johtaminen     

Tuottavuuden kasvun parantaminen 14.11  0,67  0,57 

Mallia markkinaperusteisesta toiminnnasta 

14.10 

 0,65  0,46 

Tasapainotetun mittariston käyttö 14.12  0,65  0,58 

Tulosten savuttaminen 14.4  0,62  0,49 

Oppia yksityisten yritysten johtamisesta 14.16  0,58  0,46 

Prosessien kehittäminen 16.6  0,54  0,54 

Faktori 3 – Johtamisen edellytykset     

Johdolla tilaa johtaa ja oikeus tehdä päätöksiä 

14.14 

  0,78 0,62 

Toiminnallinen ja taloudellinen toimivalta 14.9   0,76 0,66 

Matala organisaatiorakenne 14.8   0,67 0,59 

Johtamisosaminen johtajan valinnan peruste 

14.7 

  0,52 0,49 
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Liitetaulukko 10. Managerialismin soveltuvuuden faktorit sekä osioiden 
faktorilataukset ja kommunaliteetit eksploratiivisessa faktorianalyysissa (n = 154) 

Faktorilataus Faktorit ja osiot 

Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 

Kommu- 

nalitetti 

Faktori 1 – 3 E      

Työn tehostamisen vaatimus 

15.1 

0,74    0,60 

Tehokkuuden vaatimus 15.4 0,71    0,54 

Tuloskeskeisyys 15.16 0,68    0,56 

Taloudellisuuden vaatimus 15.3 0,68    0,49 

Tulosorientoitunut johtaminen 

15.2 

0,57 0,38  0,38 0,62 

Faktori 2 – Markkinaperusteinen 

toimintatapa 

     

Tilaaja-tuottajamalli 15.11  0,68  0,36 0,59 

Liikelaitostaminen 15.14  0,68   0,57 

Sopimusohjaus 15.15  0,67   0,46 

Asiakkuuksien johtaminen 15.12  0,63   0,54 

Vahva johtajuus 15.13 0,38 0,51  0,36 0,44 

Markkinaperusteinen toiminta 

15.17 

0,47 0,49  0,38 0,63 

Faktori 3 – Johtamisen oikeus      

Toimivallan hajauttaminen 15.6   0,79  0,65 

Parempi henkilöstöjohtaminen 

15.7 

  0,74  0,59 

Toimintavapaus johtamisessa 15. 

18 

  0,69  0,48 

Parempi talouden johtaminen 

15.19 

0,37 0,34 0,46  0,52 

Henkilöstön tulospalkitseminen 

15.8 

  0,41 0,39 0,39 

Faktori 4 - Kilpailu      

Potilaan valinnan vapaus 15.10    0,72 0,57 

Kilpailuttaminen 15.9 0,40   0,66 0,63 

Vaikuttavuuden korostaminen 

15.5 

   0,54 0,40 

> 0.30 faktorilataukset merkitty taulukkoon, vahvennetulla lataus omalle faktorille 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Distributed by
OULU UNIVERSITY LIBRARY

P.O. Box 7500, FI-90014
University of Oulu, Finland

Book orders:
OULU UNIVERSITY PRESS
P.O. Box 8200, FI-90014
University of Oulu, Finland

S E R I E S  D  M E D I C A

936. Mousavinasab, Firoozeh (2007) Effects of lifestyle and genetic factors on the levels
of serum adiponectin, a novel marker of the metabolic syndrome, in Finnish
servicemen   

937. Kääriäinen, Maria (2007) Potilasohjauksen laatu: hypoteettisen mallin
kehittäminen   

938. Itäranta, Petri (2007) Wnt4 and Wnt6 secreted growth and differentiation factors
and neural crest in the control of kidney development   

939. Hirsso, Päivi (2007) Alopecia; its prevalence and association with cardiovascular
diseases, risk factors and quality of life—cross-sectional population-based studies   

940. Tuohimäki, Carita (2007) The use of coercion in the Finnish civil psychiatric
inpatients. A part of the Nordic project Paternalism and Autonomy    

941. Karvonen, Juha T. (2007) Somatization in young adults. The Northern Finland
1966 Birth Cohort Study    

942. Poutanen, Raija (2007) Boys and girls as health-promoting actors—determinants
of oral health-related lifestyle among 11- to 12-year-old schoolchildren   

943. Arpiainen, Satu (2007) Transcriptional regulation of the hepatic cytochrome P450
2a5 gene   

944. Päiväläinen-Jalonen, Satu (2007) Expression and stability of myelin-associated
elements   

945. Tiainen, Johanna (2007) Bioresorbable plain and ciprofloxacin-releasing self-
reinforced PLGA 80/20 implants' suitability for craniofacial surgery. Histological
and mechanical assessment    

946. Aaltonen, Vesa (2007) PKC and neurofibromin in the molecular pathology of
urinary bladder carcinoma. The effect of PKC inhibitors on carcinoma cell
junctions, movement and death    

947. Kuvaja, Paula (2007) The prognostic role of matrix metalloproteinases MMP-2
and -9 and their tissue inhibitors TIMP-1 and -2 in primary breast carcinoma   

948. Siira, Virva (2007) Vulnerability signs of mental disorders in adoptees with genetic
liability to schizophrenia and their controls measured with Minnesota Multiphasic
Personality Inventory   

949. Komulainen, Silja (2007) Effect of antihypertensive drugs on blood pressure
during exposure to cold. Experimental study in normotensive and hypertensive
subjects    

D951etukansi.kesken.fm  Page 2  Tuesday, October 23, 2007  10:06 AM



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU  P .O .  Box  7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

EDITORIAL SECRETARY

Professor Mikko Siponen

Professor Harri Mantila

Professor Juha Kostamovaara

Professor Olli Vuolteenaho

Senior Assistant Timo Latomaa

Communications Officer Elna Stjerna

Senior Lecturer Seppo Eriksson

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-951-42-8628-5 (Paperback)
ISBN 978-951-42-8629-2 (PDF)
ISSN 0355-3221 (Print)
ISSN 1796-2234 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I S

MEDICA

ACTA
D

OULU 2007

D 951

Kaarina Torppa

MANAGERIALISMI 
SUOMALAISEN JULKISEN 
ERIKOISSAIRAANHOIDON 
JOHTAMISESSA
TUTKIMUS YKSITYISSEKTORIN JOHTAMISOPPIEN 
SOVELTAMISESTA NELJÄSSÄ YLIOPISTOLLISESSA 
SAIRAANHOITOPIIRISSÄ JA ARVIO MANAGERIALISMIN 
SOVELTUVUUDESTA JULKISEN 
ERIKOISSAIRAANHOIDON UUDISTAMISEEN

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, 
HOITOTIETEEN JA TERVEYSHALLINNON LAITOS,
OULUN YLIOPISTO;
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

D
 951

AC
TA

 K
aarina Torppa

D951etukansi.kesken.fm  Page 1  Tuesday, October 23, 2007  10:06 AM


	Abstract
	Tiivistelmä
	Sammandrag
	Kiitokset
	Käytetyt lyhenteet
	Sisällys
	1 Johdanto
	1.1 Tutkimuksen tausta
	1.2 Tutkimuksen tarkoitus, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen luonne
	1.3 Tutkimusraportin rakenne

	2 Tutkimuksen metodologia ja tutkimusasetelman täsmentäminen
	2.1 Arviointitutkimus
	2.2 Tutkimusmetodien yhdistäminen 
	2.3 Yhteenveto tutkimuksen metodologisista lähtökohdista

	3 Managerialismi julkisen hallinnon uudistamisessa
	3.1 Managerialismi käsitteenä
	3.2 Managerialismi julkisen terveydenhuollon uudistajana
	3.3 Kritiikkiä managerialismia kohtaan
	3.4 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

	4 Kvalitatiivinen arviointi managerialismin soveltamisesta sairaanhoitopiirien johtamisessa ja toiminannan organisoinnissa vuosina 1991–2005
	4.1  Luokittelurungon muodostaminen 
	4.2 Kirjallinen dokumenttiaineisto ja sen keruu
	4.3 Sisällön analyysi
	4.4 Tulosjohtaminen, talouden leikkaukset ja orastava markkinahakuisuus vuosina 1991–1995
	4.5 Monipuolistuva markkinaohjautuvuus ja johtamisen kehittäminen vuosina 1996–2000 
	4.6 Kohti parempaa johtamista ja uudenlaista palvelutuotantoa vuosina 2001–2005
	4.7 Yhteenveto tutkimuksen kvalitatiivisen osan keskeisistä tutkimustuloksista 

	5 Kvantitatiivinen arviointi managerialismin ilmenemisestä sairaanhoitopiireissä ja soveltuvuudesta julkisen erikoissairaanhoidon uudistamiseen 
	5.1 Tutkimusaineiston keruu
	5.2 Tutkimusaineiston analyysi
	5.3 Tutkimustulokset

	6 Managerialismin soveltaminen sairaanhoitopiireissä ja soveltuvuus julkisen erikoissairaanhoidon johtamiseen
	6.1 Yhdistetty tulkinta managerialistisen johtamisen tuloksista
	6.2 Yhdistetty tulkinta managerialismin reformipiirteiden tuloksista 

	7 Pohdinta
	7.1 Tutkimustulosten tarkastelua
	7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
	7.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat
	7.4 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet

	8 Johtopäätökset
	Dokumenttilähde- ja kirjallisuusluettelo
	Liitteet
	Liite 1 Malli markkinaohjautuvuuden sisällönanalyysista Pirkanmaan sairaanhoitopiirinaineistoista vuosilta 2001–2005
	Liite 2 Sairaanhoitopiirien toimintatietoja
	Liite 3 Kyselylomake
	Liite 4 Liitetaulukot




