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Esipuhe 

Sain tähän tutkielmaan kipinän työskennellessäni Pohjois-Suomen aluehallintoviras-

tossa kesällä 2016. Vuoden 2015 - 2016 peruspalvelujen arviointikierros oli juuri päät-

tynyt ja ympäri Suomen aluehallintovirastot julkaisivat peruspalvelujen alueellista yh-

denvertaista toteutumista tarkastelevat arvioinnit kesäkuussa 2016. Heti kesätyöni en-

simmäisinä viikkoina sain kokea eräänlaisen peruspalvelujen arviointiin liittyvän post-

julkaisutunnelman; sen hyvine ja huonoine puolineen. 

Maantieteilijänä kiinnostukseni eriarvoistumiseen, alueelliseen kehitykseen ja aluepoli-

tiikkaan oli vahva. Ja koinkin peruspalvelujen yhdenvertaisen toteutumisen arvioinnin 

Suomen kansalaisten ja päätöksenteon näkökulmasta tärkeänä. Samalla kuitenkin jou-

duin hiukan kyseenalaistamaan sitä, onko juuri aluehallintovirasto se relevantein taho 

arvioimaan peruspalveluja? 

Kesätöiden aikana korviini kantautui huoli peruspalvelujen arvioinnin jatkosta. Epäsuo-

rasti ja suorastikin sain ymmärtää, etteivät kaikki peruspalvelujen arviointiprosessissa 

mukana olevat tahot olleet tyytyväisiä käytettyyn arviointimenettelyyn eikä peruspalve-

lujen arviointia koettu perusteltuna.  

Tiesin, että 1.1.2020 alkaen maakunta- ja sote-uudistuksen myötä myös laki peruspalve-

lujen arvioinnista muuttuisi. Kohdalleni tarjoutui siis loistava tilaisuus yhdistää kaksi 

vahvasti maantieteellistä teemaa: peruspalvelujen arviointi ja maakunta- ja sote-uudis-

tus. Kesällä 2017 palasin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon keräämään aineistoa 

Pro gradu -tutkielmaani varten. 

Haluan kiittää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa tuesta, neuvoista ja työhuoneen tar-

joamisesta. Erityiskiitokseni haluan osoittaa Jukka Erkkilälle ja Olli Aulaskarille. Erkki-

lää kiitän erityisesti haastatteluihin liittyvästä avusta. Aulaskaria haluan kiittää maantie-

teellisistä ja tutkimuksentekoon liittyvistä näkökulmista. Lisäksi haluan osoittaa kiitok-

seni koko Johdon tuki -yksikön henkilöstölle tuesta ja hyvistä kahvihetkistä.  

Erityisen lämmin kiitos menee Oulun yliopiston ohjaajalleni professori Toni Ahlqvis-

tille. Annoit neuvoja, tuit ja ohjasit silloin kuin olin hukassa. Pystyin luottamaan avun-

saantiin. 

Lisäksi haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni. Isääni haluan kiittää erityisesti työni pää-

määrien kirkastamisesta ja tekstini oikolukemisesta. Äitiäni haluan kiittää siitä tärkeästä 

tuesta, mitä annoit painiskellessani tutkielmani kanssa. Siitä samasta, mitä olet koko 

elämäni minulle antanut.  

 

Oulussa 9.5.2018 

Julia  

 

 



 
 

 

1. JOHDANTO  

Suomen valtio on kohtaamassa yhden suurimmista hallinnollisista uudistuksista, mitä it-

senäisyytemme aikana on koskaan tehty. 1. tammikuuta 2020 toteutuvaksi aiottu maa-

kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus luo Suomeen uuden hallintotason, uudistaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja siirtää syntyville maakunnille merkittäviä teh-

täviä. Jatkossa Suomen hallinto järjestetään kolmella tasolla: valtio, maakunnat ja kunnat. 

Hallituksen esityksen mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on hillitä arvi-

oitua kustannusten kasvua, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä tarjota kansalaisille 

nykyistä yhdenvertaisempia palveluja (HE 15/2017 vp: 14). Valtio vastaa syntyvien maa-

kuntien rahoituksesta, minkä avulla pyritään yksinkertaistamaan aiempaa monikanavara-

hoitusmallia (Monikanava… 2018). Kansalaisten vapautta valita palveluitaan lisätään, 

peruspalveluja vahvistetaan ja digitaaliset palvelut nousevat keskeiseksi elementiksi (Ky-

symyksiä… 2015). Maakunta- ja sote-uudistusta on kuvailtu eurooppalaisessa mittakaa-

vassa erittäin laajaksi, ja astuessaan voimaan, se muuttaa kuntien, maakuntien ja valtion 

välistä työnjakoa ja suhteita historiallisen merkittävästi (Kettunen et al. 2016: 67). 

       Nykyisten maakuntarajojen mukaisesti muodostetaan – muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta – 18 uutta itsehallinnollista maakuntaa, jotka ovat vastuussa alueidensa 

sosiaali- ja terveyspalveluista. Maakunnat ottavat hoitaakseen kaikki sosiaali- ja terveys-

palvelut, joista nykyään vastaavia organisaatioita on lähes 190 (Hallitus päätti… 2015). 

Kaiken kaikkiaan maakunnille siirtyy tehtäviä yli neljästäsadasta organisaatiosta - kun-

nilta, maakuntien liitoilta, valtiolta, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY), 

aluehallintovirastoista (AVI) ja työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-toimisto). Maakuntien 

aseman vahvistuminen tuo kaikuja hallinnollisesta menneisyydestämme: 1600-luvulta 

lähtien aluehallintoa on yritetty aika ajoin vahvistaa keskustelemalla esimerkiksi läänien 

itsehallinnosta (ks. Niemivuo 2013: 24-84). Valtion aluehallinto koki suuria muutoksia, 

kun lähes 400 vuotisen historiansa jälkeen läänit ja lääninhallitukset lakkautettiin vuonna 

2010 ja valtion aluehallintoa edustamaan perustettiin AVIt ja ELY-keskukset (Laki alue-

hallinto… 896/2009 & Laki elinkeino…897/2009). 

       Maakunta- ja sote-uudistuksen taival on ollut paitsi pitkä myös kiemurainen ja se on 

ottanut lukuisia takapakkeja. Uudistuksen kolmen miljardin euron säästöarviota on pi-
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detty mutu-tietona ja uudistuksen on jopa arvioitu nostavan kustannuksia. Useita osia hal-

lituksen esityksistä on kerta toisensa jälkeen kaatunut eduskunnan perustuslakivaliokun-

nassa. Kiistely on aiheuttanut hajaannusta hallituspuolueiden riveissä sekä esimerkiksi 

pienten ja suurten kaupunkien välillä. Kaiken kaikkiaan uudistuksen valmistelu on ollut 

poliittisesti tulenarka aihe. Vuoden 2018 keväällä kritiikki on voimistunut suurissa kau-

pungeissa, erityisesti Suomen 21 suurimman kaupungin C21-ryhmässä. Helmikuussa 

suurkaupunkien johtajat linjasivat, ettei uudistuksessa ole huomioitu isojen kaupunkien 

asemaa (C21: Sote- ja… 2018) ja maaliskuun lopulla kaupunkitutkijoiden manifestissa 

(Ruoppila 2018: 78) uudistusta pidettiin vahingollisena isojen kaupunkien kaupunkipoli-

tiikalle. Kaikkein pisimmälle meni Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori 

linjatessaan, että koko maakunta- ja sote-uudistuksen olisi syytä kaatua ja kritisoi erityi-

sesti hallintotasojen välisiä suhteita hankaliksi (ks. Vapaavuori 2018). Väittely on ollut 

kaiken kaikkiaan kiivasta, mistä kertovat useat lehtikirjoitukset: ”Sote-uudistus uhkaa pa-

hentaa eriarvoisuutta” (Kritiikki leviää… 2017), ”kermankuorinnan riski kasvaa” (Inco-

ranto 2017) ja ”sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä paranna hoitoa” (Hirvensalo et al. 

2017). Maakunta- ja sote-uudistuksesta on vaadittu myös kansanäänestystä, jota varten 

käynnistettiin kansalaisaloite 8.3.2018 (Kansanäänestys… 2018). On siis selvää, että 

maakunta- ja sote-uudistus itsessään, mutta myös sen kirvoittama keskustelu ja vastak-

kainasettelu ovat maantieteellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti erittäin mielenkiintoisia 

kokonaisuuksia. Toteutuessaan uudistus muokkaa Suomen julkisen hallinnon rakennetta 

merkittävästi ja vaikuttanee keskeisesti jokaisen suomalaisen arkeen. Erityisesti aluehal-

linto kohtaa uudistuksia, jotka jäävät ainutlaatuisina historian kirjoihin. Herää kysymys, 

miten maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa Suomen hallintorakenteisiin ja sosiaali- ja ter-

veyspalveluihin? Ja ennen kaikkea – miten tätä kaikkea pitäisi tulevaisuudessa arvioida?  

       Tätä Pro-gradu -tutkielmaa varten on haastateltu neljääkymmentä (40) valtio-, kunta- 

ja maakuntatason päättäjää. Pyrin haastattelujen ja maakunta- ja sote-uudistusta käsitte-

levän aineiston avulla 1) kuvaamaan, miten maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa valtion 

aluehallintoon ja 2) tarkastelemaan, miten peruspalvelujen järjestämisvastuu uudelleen-

organisoituu ja mitä peruspalvelujen arviointimenettelylle tapahtuu uudistuksen myötä. 

Erityisesti lainsäädännön keskeneräisyyden takia (tilanne loppukeväästä 2018) uudistuk-

sen todellisia vaikutuksia ei voida vielä arvioida, mistä johtuen keskityn tutkielmassani 
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arvioimaan valtion aluehallinnon rakenteellisia ja organisatorisia muutoksia lakiehdo-

tusten pohjalta. Rakennan teoreettisen viitekehyksen uudistuksen tarkastelemiselle alue-

hallinnon historiallisen kehityskaaren ja valtion tilasuhteiden sääntelyn avulla. Tarkaste-

len uudistuksen aluehallinnollisia vaikutuksia myös maantieteellisten skaalateorioiden 

avulla, sillä syntyyhän Suomeen uusi hallinnollinen taso. Uusi hallinnollinen taso ja maa-

kunta- ja sote-uudistus ovat yhtä aikaa tavanomaisia ja epätavanomaisia ratkaisuja. Esi-

merkiksi lähes kaikissa isoimmissa Euroopan unionin maissa valtiotason ja paikallisen 

tason välillä on alueellinen itsehallinnon taso (Haveri & Airaksinen 2011: 52). Se tekee 

tulevasta mallistamme tavanomaisen verraten moneen muuhun valtioon. Epätavan-

omaista on kuitenkin se, että syntyvät maakunnat eronevat erityisesti itsehallinnon volyy-

min perusteella merkittävästi muiden maiden alueellisista itsehallinnon tasoista. Esimer-

kiksi Ruotsissa maakunnilla on verotusoikeus (ks. Antikainen et al. 2017: 73), jota Suo-

men maakunnille ei anneta. Lisäksi yleisesti lähes kaikissa Euroopan unionin maissa kun-

nilla on vastuu suurimmasta osasta sosiaali- ja terveyspalveluita (ks. Jonsson et al. 2016). 

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen Suomen maakunnista tulee epäselviä aluehallin-

nollisia yksikköjä, jotka ovat yhtä aikaa itsehallinnollisia ja toisaalta vahvasti valtiovallan 

hyppysissä niiden toiminnan ollessa uudistuksen jälkeen 100 % valtiorahoitteista.  

       Tutkielmani toisen osan rakennan peruspalvelujen ja niiden arvioinnin tarkastelun 

ympärille. Kun maakunta- ja sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-

jestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille, muokkaa se myös hyvin todennäköisesti pe-

ruspalveluja. Käsitteenä peruspalveluja ei ole Suomen lainsäädännössä määritelty, mutta 

yleisesti niiden katsotaan tarkoittavan suurta ihmismäärää koskevia ja ihmisten jokapäi-

väiseen arkeen vaikuttavia palveluja. Painopisteinä ovat usein sosiaali- ja terveyspalvelut, 

sivistykselliset palvelut ja liikenne- ja turvallisuuspalvelut (Heuru et al. 2011: 53). Uu-

distus vaikuttanee peruspalvelujen saatavuuteen, rakenteeseen, laatuun ja saavutettavuu-

teen.  

       Arviointi on olennainen osa peruspalvelujen onnistumista ja niiden kehittämistä niin 

valtio-, kunta-, kuin maakuntatasolla. Erityisesti 1990-luvulta lähtien ministeriöiden, vi-

rastojen ja laitosten itsenäisyyden sekä toiminnan tuloksellisuuden, taloudellisen tehok-

kuuden ja muutostarpeiden vuoksi seurantatiedon merkitys on kasvanut (Temmes 2006), 

jonka johdosta myös erilainen arviointitoiminta on lisääntynyt selkeästi. Ministeriöt, vi-
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rastot, tutkimuslaitokset, yliopistot, yritykset ja monet muut organisaatiot arvioivat jatku-

vasti toimintaansa perustellakseen ja tehdäkseen tulevaisuuden päätökset tietoon ja ana-

lytiikkaan pohjaten. Keskiöön nouseekin tiedolla johtaminen, jonka merkitys on erityi-

sesti 2000-luvulla kasvanut (Niiranen 2015: 306). Poliittishallinnollista päätöksentekoa 

varten tiedon pitäisi olla neutraalia, puolueetonta ja organisatorisesti riippumatonta (Vir-

tanen et al. 2015: 15).   Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset peruspalveluihin saat-

tavat olla mittavia, minkä takia myös arviointimenettelyjä poliittishallinnollisessa päätök-

senteossa pitäisi itsessään arvioida uudestaan. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten Suomen aluehallinto ja sen organisatorinen rakenne muuttuu maakunta- 

ja sote-uudistuksen myötä? 

2. Miten kunta-, maakunta- ja valtiotason edustajat tulkitsevat näitä uudistuksia?  

3. Miten peruspalvelujen alueellista ja yhdenvertaista toteutumista pitäisi arvi-

oida?  

Ennen aloittamista haluan vielä selventää, mitä en aio tutkia. Tarkoitukseni ei ole tarkas-

tella tai kyseenalaistaa, millaisia poliittisia tavoitteita maakunta- ja sote-uudistuksella on 

tai ottaa kantaa siihen, pitäisikö uudistusta toteuttaa. En myöskään pyri tekemään syvä-

analyysiä kuntien, maakuntien ja valtion muuttuvista valtasuhteista. Tarkoitukseni on sel-

vittää valtion aluehallinnon rakenteellisia, organisatorisia ja skalaarisia muutoksia uu-

dessa kolmitasoisessa hallintokokonaisuudessa. Miten valtio skaalautuu, millaiseksi alue-

hallinto tulevaisuudessa muotoutuu ja mitä tämä kaikki tarkoittaa peruspalvelujen osalta? 

Pyrkimyksenäni on myös osoittaa, mitä yhteyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen, perus-

palvelujen ja arviointitoiminnan välillä on. Kun on kyse yhtä suuresta muutoksesta kuin 

maakunta- ja sote-uudistus, on Suomen kansalaisten näkökulmasta elintärkeää luoda ar-

viointijärjestelmä, jonka avulla uudistuksen tuomia vaikutuksia ja peruspalveluja arvioi-

daan.  
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2. SUOMEN ALUEHALLINTO  

Aluehallinnolla tarkoitetaan sitä hallinnollista kokonaisuutta, joka sijoittuu valtion kes-

kushallinnon, valtion paikallisen hallinnon ja kuntien paikallishallinnon väliin (Pribilla 

2006: 15). Aluehallinnon perustana toimii alue, joka on suurempi kuin paikallishallinnon 

alue, mutta pienempi kuin valtion tai valtakunnan alue (Haveri 1997: 21). Stenvallin 

(1999: 9) mukaan aluehallintoa ja sen asemaa tarkastellaan usein hierarkkisesti, jolloin 

aluehallinto nähdään ylhäältä alaspäin etenevänä prosessina ja aluehallinnon kautta to-

teutetaan valtion keskushallinnon tavoitteita ja käskyjä. Aluehallintoa voidaan myös tar-

kastella alhaalta ylöspäin tapahtuvana toimintana, jolloin aluehallinto nähdään paikalli-

sesti syntyvien tai sieltä lähtevien näkemysten kokoajana ja niiden puolestapuhujana 

(Stenvall & Harisalo 2000: 23). Ideana alhaalta ylöspäin (bottom-up) suuntautuvassa nä-

kökulmassa on, että se nostaa esille aluehallinnon roolin alueen edustajana keskushallin-

toon päin ja toimii niin alueen roolin välittäjänä keskus- ja paikallistason välillä (Haveri 

1997: 21). Usein valtionhallinnosta ja kunnallishallinnosta koostuvaa aluehallinnon ko-

konaisuutta kutsutaan myös väliportaanhallinnoksi (esim. Pribilla 2006: 15). Tällä het-

kellä valtion aluehallinnosta vastaavat aluehallintovirastot (6) ja ELY-keskukset (15). 

Lisäksi siihen kuuluvat esimerkiksi rajavartiolaitokset ja puolustusvoimat, jotka ovat toi-

mivat niin ikään myös aluehallintoviranomaisina (Niemivuo 2013: 105). Valtion paikal-

lishallinnosta vastaavat poliisilaitokset (11), maistraatit (11), syyttäjänvirastot (11), ulos-

ottovirastot (22) ja työ- ja elinkeinotoimistot (15). Varsinaista alueellista itsehallintoa 

(maakuntien itsehallintoa) ei Suomessa nykyisellään ole, vaikka maakuntamme ovatkin 

hallinnollisia yksikköjä (Heuru et al. 2011: 132). Maakunta on sen alueella sijaitsevista 

kunnista koostuva kokonaisuus ja ne ovat toiminnallisesti, taloudellisesti ja aluesuunnit-

telun kannalta tarkoituksenmukaisia (Heuru et al. 2011: 132).  

       Alueellisten ilmiöiden tutkimuksen keskeisinä lähtökohtina toimivat usein käsitteet 

valtio, alue ja politiikka sekä niiden väliset suhteet (Remahl 2008: 11) ja ne liittyvät olen-

naisesti valtion aluehallinnon tutkimukseen. Ennen tulevan uudistuksen ja sen vaikutus-

ten arviointia valtion aluehallintoon on tärkeää tarkastella sitä, miten aluehallinto on his-

toriallisesti Suomessa kehittynyt. Aivan kuten maantieteilijä Sami Moisio (2012: 51) osu-

vasti tähdentää; ymmärtääkseen valtion ja hallintorakenteiden kehitystä, on ensin ymmär-
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rettävä niiden historiallinen konteksti ja valittava täten tarkastelullekin historiallinen lä-

hestymistapa. Niemivuon (2013: 24) mukaan Suomen hallintorakenteille tunnusomaista 

on niiden jatkuva muuttuminen, joskin se on kautta historiamme ollut suhteellisen näky-

mätöntä ja verrattain hidasta. Moision (2012: 9) mukaan Suomessa on aina itsenäisyy-

destämme lähtien harjoitettu politiikkaa, jolla valtiotamme on sysätty pienin rykäyksin 

aina kohti uudempaa ja paremmin aikaansa soveltuvaa valtiomuotoa. Hallintorakenteiden 

muutosten tapaan myös valtiomuutos on usein näkymätöntä, jäädessään vakiintuneiden 

valtiokäsitysten, valtioalueiden ja valtiokoneiston toiminnan sekä niiden välisten suhtei-

den varjoon (Moisio 2012: 9). Verrattuna keskus- ja paikallishallintoon, on kuitenkin 

aluehallinto jäänyt erityisesti viime vuosikymmeninä suhteellisen muuttumattomaan ja 

pysyvään tilaan (Haveri 1997: 23). Aluehallinnon rakenteellisissa muutoksissa on kuiten-

kin erotettavissa joitakin käännekohtia, jotka huomioimalla ja tunnistamalla voimme ym-

märtää paremmin hallintorakenteiden kehitystä. Virstanpylväiden määrittely valtion-, 

alue- ja paikallishallintorakenteiden muutoksille on lähtökohtaisesti hankalaa muutosten 

hitauden ja jatkuvuuden takia. On myös hankala sanoa, milloin Suomen valtion kehitys-

kaari on alkanut tai mistä lähtien sitä pitäisi edes tarkastella. Vaikka esimerkiksi Moision 

(2012: 31) mukaan Suomen valtion kehityskaari on kokonaisuudessaan noin tuhannen 

vuoden mittainen, aloitan aluehallinnon historiallisen kehityksen tarkastelun vasta 1600-

luvulta, jolloin Suomeen perustettiin ensimmäiset läänit. 

       Tässä kappaleessa tarkastelen Suomen aluehallinnon historiallisia muutoksia sekä 

avaan lyhyesti syitä, jotka ovat niihin johtaneet. Tarkoitukseni on tarkastella myös sitä 

prosessia, jossa viime vuosikymmeninä keskushallinnolta on siirretty aluehallinnollisille 

yksiköille enemmän hallintovaltaa, vaikka maakunnat eivät vielä tässä vaiheessa (loppu-

keväästä 2018) itsehallinnollisia yksikköjä Suomen valtion hallintojärjestelmässä ole-

kaan. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu aluehallinnon historiallisista ke-

hityspiirteistä, valtion tilasuhteiden sääntelystä, valtion uudelleenskaalautumisesta ja 

vallan hajauttamisesta ja keskittämisestä. Lisäksi omistan yhden osion kokonaan maan-

tieteellisten skaalojen tarkastelulle. Arviointiin ja arviointien merkityksiin osana valtion 

aluehallintoa ja poliittishallinnollista päätöksentekoa, keskityn lyhyesti tämän kappaleen 

lopussa.  

       Ensimmäiseksi tarkastelen aluehallinnon historiallisia kehityspiirteitä 1600-luvulta 

aina 2010-luvulle. Tämän jälkeen tarkastelen aluehallinnon nykyisiä organisaatioita 
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osana Suomen valtion hallintorakennetta ja esitän tähän kokonaisuuteen liittyvät keskei-

set käsitteet lyhyesti. Tarkastelen sitten valtion tilasuhteiden sääntelyä keskittyen erityi-

sesti hajautetun hyvinvointivaltion sekä hajautetun kilpailuvaltion käsitteisiin. Moision 

(2012: 11) mukaan aluepolitiikkamme on kiinnostava sekoitus hajauttamista ja keskittä-

mistä sekä purkamista ja rakentamista. Valtion tilasuhteiden sääntelyn tarkastelu auttaa 

siis hahmottamaan erityisesti valtion aluehallinnon hajauttamiseen ja keskittämiseen liit-

tyviä voimia, jotka ilmenevät myös maakunta- ja sote-uudistuksessa. Lisäksi valtion ti-

lasuhteita ja erityisesti hajautettua kilpailuvaltiota tarkastelemalla on mahdollista ymmär-

tää kapitalismin ja valtion aluehallinnon välinen suhde. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut 

on maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen mahdollista yksityistää isoilta osin, saattaa se 

ilmentää jatkumoa 1990-luvun laman jälkeiselle prosessille, jolle ominaista oli valtio-

omistuksen yksityistäminen (Moisio 2012: 165). Lisäksi yksityistäminen voi ilmentää 

kilpailuvaltiolle tyypillisiä piirteitä eli markkinoiden ja kilpailukyvyn asettamista politii-

kan keskeiseksi toimintaperiaatteeksi (Moisio 2012: 169). Tähän kokonaisuuteen liittyy 

oleellisesti myös käsite valtion uudelleenskaalautumisesta. Valtion uudelleenskaalautu-

misessa on kyse 1970-luvulla (Suomessa 1990-luvulla) käynnistyneestä uusliberalisti-

sesta kehityskulusta, joka vähitellen korvasi 1950- ja 1960-lukuja leimanneen spatiaali-

sen keynesiläisyyden (Moisio 2012: 35). Moision mukaan uudelleenskaalautumisessa on 

ollut kyse uusien tilojen tuottamisesta ja niiden markkinavetoisesta hallitsemisesta. On 

mahdollista, että maakunta- ja sote-uudistuksen myötä syntyvät uudet maakunnat ilmen-

tävät ensinnäkin uutta tilaa, mutta myös uudelleenskaalautumisen jatkumista erityisesti 

sen takia, että niiden toiminta erityisesti sote-palvelujen osalta on tulevaisuudessa mark-

kinavetoisiksi hallintatavoiksi miellettyä yksityistämistä, yhtiöittämistä ja kansainvälis-

tymistä. 

       Aluehallinnon nykyisiin organisaatioihin ja valtiotilan muutoksiin liittyvien kappa-

leiden jälkeen tarkastelen maakunta- ja sote-uudistusta kokonaisuutena sekä sen vaiku-

tuksia aluehallintoon kappaleessa 3. Esitän kappaleessa uudistuksen tuomat rakenteelliset 

ja organisatoriset muutokset valtion aluehallintoon ja tarkastelen uudistuksen tavoitteita, 

vaikutuksia ja valinnanvapautta. Tarkastelen myös sitä, miten tehtävät ja valta jakautuvat 

kuntien, maakuntien ja valtion välillä uudistuksen jälkeen ja millaiseksi edellä mainittu-

jen tasojen väliset suhteet mahdollisesti muotoutuvat. Erityinen paino on valtion aluehal-

linnon uudelleenorganisoitumisella. Tämän jälkeen kappaleessa 4 määrittelen käsitteen 
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peruspalvelu ja tarkastelen kokoavasti Oulun lääninhallituksen (LH) ja Pohjois-Suomen 

aluehallintoviraston (AVI) peruspalvelujen arvioinnin historiaa aina 1990-luvun puolesta 

välistä lähtien viimeisimpään, vuonna 2016 julkaistuun arviointiin. Pohjois-Suomen alue-

hallintoviraston peruspalvelujen arviointien historian tarkasteleminen on tutkimukseni 

kannalta olennaista erityisesti sen takia, että sen avulla arviointien ajautuminen pois al-

kuperäisestä päämäärästään on helpommin ymmärrettävissä.  

 

2.1. Aluehallinnon 400 vuotta 

Suomen valtion aluehallinto muodostuu nykyisellään siis aluehallintovirastoista (AVI) ja 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus). AVIt (6) ja ELY-keskukset 

(15) toimivat aluehallintoviranomaisina maakuntien alueilla ja edustavat valtion aluehal-

lintoa. Lisäksi maakuntien liitot (18) ovat kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukai-

sesti toimivia kuntayhtymiä ja vastaavat lakisääteisistä aluekehitystehtävistä (Maakunnan 

liitot 2017). AVIt ja ELY-keskukset perustettiin entisten valtion aluehallintoviranomais-

ten eli lääninhallitusten (LH) tilalle 1.1.2010. Lääninhallitusten historia oli pitkä, sillä 

ensimmäiset lääninhallitukset perustettiin jo 1630-luvulla (Niemivuo 2013: 25). Läänin-

hallitusten aluehallinnollinen toiminta oli aluksi melko vaatimatonta, mutta niiden tehtä-

vät muuttuivat ja laajenivat ajan saatossa.  

       Niemivuon (2013: 24) mukaan historiallisesti tarkasteltuna aluehallinnon kehitys ja-

kautuu viiteen vaiheeseen 1630-luvulta 1990-luvulle. Valtionrakentumisen ensivaiheiden 

puolestaan voidaan katsoa sijoittuvan jo 1100- ja 1300-lukujen väliseen aikaan, jolloin 

hallinnollisen vallankäytön institutionalisoituminen tapahtui vähitellen Ruotsista käsin 

(Häkli 1994: 73).  Valtiorakenteiden ensivaiheet ja maakuntien historiallisen olemuksen 

tarkastelu voidaan Häklin (1994: 75) mukaan sijoittaa tähän ajanjaksoon erityisesti sen 

takia, että 1300-luvulta lähtien on säilynyt dokumentteja, joiden avulla maakuntien his-

toriallista rakentumista on voitu tarkastella. Varsinaisen aluehallinnon ensimmäinen 

vaihe sijoittuu Niemivuon (2013: 24) mukaan kuitenkin vasta 1630-luvulle, jolloin en-

simmäiset lääninhallitukset perustettiin. Lääninhallitusten perustamisen katsotaan horjut-

taneen Suomen kansalaisten itsehallintoa ja lopulta syrjäyttäneen sen. Niemivuon (2013: 

25) mukaan lääninhallitusten perustamisessa oli kyse hallinnon keskittämisestä, mikä oli 
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seurausta kuninkaan ja aateliston vallan kasvusta. Lääninhallitusten alkuaikoina läänin-

hallitukset saivat valtansa kuninkaalta, mutta toisaalta myös paikalliselta itsehallinnolta 

eli talonpoikien pitäjänkokouksilta ja porvaristojen hallitsemilta kaupungeilta. Niemivuo 

katsoo aluehallinnon ensimmäisen vaiheen jatkuneen aina 1860-luvun taitteeseen, jolloin 

aluehallinnollista lainsäädäntöä kevennettiin ja muita esteitä poistettiin teknistaloudelli-

sen tuotantotavan tieltä. Kehityksen ensimmäisen vaiheen, eli reilun 200 vuoden aikana, 

aluehallinto ei juurikaan muuttunut. Muutoksia ei tuonut edes Venäjän autonomiseksi 

osaksi joutuminen vuonna 1809 (Niemivuo 2013: 26). Suurien muutosten puuttumisesta 

huolimatta, lääninhallitukset olivat vuosisatojen aikana muotoutuneet instituutioiksi, 

joille oli keskitetty kaikki läänin keskeisimmät asiat. Niemivuon (2013: 26) mukaan lää-

ninhallitukset olivat hallintotyyliltään staattisia ja byrokraattisia hallintovirastoja, samoin 

kuin koko muu hallintojärjestelmä Suomessa.  

       Suomen aluehallinnon toinen vaihe sijoittuu Niemivuon mukaan 1860-luvulle. Sää-

dyt alettiin kutsua koolle, mikä mahdollisti yhteiskunnan tarpeista keskustelun ja niihin 

liittyvän päätöksenteon. Teollistumisen ja teknistaloudellisten tuotantotapojen vakiintu-

misen myötä Suomen taloudellinen tilanne parani ja varaus alkoi 1800-luvun loppua lä-

hestyttäessä kasvaa. Tuotantotapojen muutos oli kuitenkin johtanut esimerkiksi tilatto-

man väestön suhteellisen kasvuun ja kansalaisten eriarvoistumiseen. Ajanjaksolle tyypil-

listä Niemivuon mukaan oli, ettei eri alueiden eroavaisuuksia juurikaan huomioitu talou-

dellisissa mahdollisuuksissa ja niiden tasoittamisessa. (Niemivuo 2013: 26).  

       1800-luvun lopulla valtion aluehallinto alkoi hajaantua. Lääninhallituksista irrotettiin 

tehtäviä valtion piirihallintoviranomaisille. Piirinhallintoviranomaisia perustettiin 1900-

luvulle tultaessa lähes jokaiselle hallinnonalalle. Toiminta oli koordinoimatonta ja suun-

nittelematonta, josta seurauksena Niemivuo pitää aluehallinnon sekä yhtäällä myös alue-

jakojen hajautumista. Lopulta 1900-luvun taitteessa päästiin tilanteeseen, jossa lääninhal-

litukset olivat viranomaisia, jotka hoitivat vain sisäasiainhallinnon tehtäviä. Lääninhalli-

tusten hajautuessa kunnallishallinto kaupungeissa ja maaseuduilla vahvistui ja kuntien 

alueellisia yhteistoimintahankkeita virisi. Vuoden 1918 sisällissota kuitenkin katkaisi 

kansallisen itsehallinnon kehityksen. (Niemivuo 2013: 26-27).  

       Niemivuo sijoittaa aluehallinnon kolmannen vaiheen 1920-luvun vaihteeseen. Suomi 

oli itsenäistynyt, sisällissota oli sodittu ja maamme näytti elpymisen merkkejä. Vaikka 



14 
 

 

maamme poliittinen tilanne oli vaikea, lähti kuntien talous kuitenkin nousuun. Poliitti-

sessa lainsäädännössä kiinnitettiin ensimmäistä kertaa huomiota alueellisiin erityispiirtei-

siin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin; valtion tukia räätälöitiin kuntien varallisuuden mu-

kaan. Valtiokoneisto pyrki samanaikaisesti myös rakentamaan sosiaalisia suhteita valtio-

vallan ja kansalaisten välille (Moisio 2012: 55). Kuntien itsehallinto vahvistui samalla 

kun valtionhallinnon ja lääninhallitusten kehitys jäi vähemmälle huomiolle, vaikka ylem-

mänasteisesta itsehallinnosta ja kansanvallasta oli käyty keskustelua jo ennen kolmannen 

vaiheen alkua useilla valtiopäivillä (1897, 1900, 1907, 1914 ja 1917). Ylemmänasteista 

itsehallintoa ei toteutettu ja kuntia laajempien asioiden hoito rakentui lopulta kuntien vä-

lisiin yhteistyötoimintamalleihin. (Niemivuo 2013: 28, 38-41). Valtion merkitys oli alu-

eilla vähäinen (Moisio 2012: 57).  

       Sotien välisenä aikana päästiin lopulta tilanteeseen, jossa kuntien alueellisten asioi-

den hoitamista varten perustettiin kuntainliitto vuonna 1932. Niemivuon (2013: 41, 44) 

mukaan tämä viimeistään päätti pitkään jatkuneen keskustelun ylemmänasteisesta itse-

hallinnosta ja onkin täten yksi ratkaisevimmista vaiheista aluehallintomme historialli-

sessa kehityksessä. Ylemmänasteinen itsehallinto nähtiin kuntien yhteistyömallin takia 

tarpeettomaksi ja 1940-luvulle tultaessa kuntaverkot kattoivat jo lähes koko Suomen 

maan (Niemivuo 2013: 43). Aluehallinnon neljäs vaihe sijoittuukin tähän samaan koko-

naisuuteen, sotien jälkeisestä ajasta aina 1990-luvun alkuun (Niemivuo 2013: 29). Suo-

men talous lähti verraten nopeaan nousuun, mutta varaus jakautui ja kasautui alueellisesti 

epätasaisesti. Tällöin alueellisten erojen tasaamiseen pyrittiin kehitysaluelainsäädännön 

avulla ja valtionapuja kohdistettiin niin, että ne huomioisivat alueellisesta erilaisuudesta 

ja eriarvoisuudesta johtuvat vahvuudet ja heikkoudet. Erojen tasaamisen takana oli kui-

tenkin samalla myös pyrkimys talouskasvuun (Moisio 2012: 87). Aluehallinnon kehittä-

minen alkoi Niemivuon mukaan selkeästi 1950-luvulla, jolloin pyrittiin keskittämään ha-

janaiseksi muotoutunutta aluehallintoa (2013: 29). Erityisesti 1980-luvulla havahduttiin 

aluetasolla vilisevien organisaatioiden suureen määrään, kun lähes jokaista hallinnollista 

tehtävää varten oli oma kuntainliittonsa (Pribilla 2006: 21).  Hallintoa pyrittiin keskittä-

mään lääninhallituksille ja 20 vuotta myöhemmin siirryttiin kehitysaluepolitiikasta kohti 

koko valtakuntaa koskevaa aluepolitiikkaa (Niemivuo 2013: 30). Keskeiseksi nousi jäl-

leen kysymys lääninhallitusten kansanvaltaistamisesta. Kun lähennyttiin 1970-lukua, 

myös poliittinen taistelu puolueiden välillä aluehallinnon ja aluepolitiikan kehittämisestä 
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virisi. Keskusta, eli silloinen Keskustapuolue, oli huolissaan maaseutujen heikosta tilan-

teesta ja ajoi voimakkaasti toimenpiteitä, jotka hidastaisivat maaseutujen autioitumista ja 

eriarvoistumista. Suurin vastakkainasettelu syntyi sosiaalidemokraattien ja Keskustapuo-

leen välille, kun sosiaalidemokraatit ajoivat lääninhallinnon kansanvaltaistamista. Lo-

pulta siirryttiin lainsäädännön tasolla tilanteeseen, jossa aluepolitiikkaa kohdistettiin pää-

sääntöisesti vain kehitysalueisiin valtakunnan tasolla (Niemivuo 2013: 30).  

       Niemivuo katsoo aluehallinnon viidennen vaiheen sijoittuvan 1990-luvun alkupuo-

liskolle. 1600-luvulta aina 1990-luvulle valtion aluehallinnon kehitys oli tehnyt hallin-

nosta sektorisoitunutta ja sirpaleista (Pribilla 2006: 21). Tätä kuvaa hyvin Pribillan huo-

mio (2006: 21) valtion alue- ja piirihallinnon pirstaloituneesta luonteesta vuonna 1992, 

jolloin erilaisia valtion alueyksikköjä oli jopa 305 ja erillisiä aluehallintoja oli 26. Valtio-

neuvosto käynnistikin siis vuonna 1992 maakuntahallinnon kehittämishankkeen, jossa 

maakuntahallinto olisi valtiosta erillinen. Asiasta ei kuitenkaan säädetty tälläkään kertaa 

lailla. 1990-luvulla vahvistettiin sen sijaan kuntien toimintamahdollisuuksia, päätöksen-

tekoa ja edunvalvontaa erityisesti maakuntatasolla ja suhteessa valtionhallintoon. Vuonna 

1994 perustettiin nykyiset maakuntien liitot, jotka vastaavat alueidensa yleisestä kehittä-

misestä ja olivat täten aluekehitysviranomaisia. Suomen liittyessä Euroopan unioniin 

vuonna 1995, syntyivät ohjelmapohjaiset aluepolitiikkajärjestelmät. 1990-luvulla keskus-

teltiin valtion aluehallinnon keventämisestä ja kootumman aluehallinnon muodostami-

sesta. Vuonna 1994 maakuntien liittoja oli 19. Oikeudelliselta luonteeltaan ne olivat – ja 

ovat edelleen vuonna 2018 – kuntayhtymiä. (Niemivuo 2013: 30-31, 84).  

       Suomen aluehallintoa on uudistettu merkittävästi kaksi kertaa, vuosina 1997 ja 2010 

(Kettunen et al. 2016: 47). Vuonna 1997 lääninhallitusuudistuksessa 12 lääniä yhdistet-

tiin kuudeksi lääniksi. Tavoitteena oli vahvistaa lääninhallitusten asemaa alueellisena it-

sehallinto- ja turvallisuusviranomaisena (Stenvall 1999: 1). Samoihin aikoihin perustet-

tiin myös työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset), joihin koottiin hajanaiseksi 

koettu alueellinen elinkeino- ja työvoimahallinto. Kaiken kaikkiaan kymmeniä organi-

saatioita lakkautettiin ja niiden tehtävät siirrettiin lääninhallituksiin (Stenvall 1999: 1-2). 

Aluehallintouudistuksen tarkoituksena oli yhtenäistää kuntien ja valtion viranomaisten 

aluejakoa ja luoda edellytyksiä paremmalle viranomaisten väliselle yhteistyölle (Stenvall 

1999: 2).  
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Myös vuonna 2010 valtion aluehallintoa uudistettiin merkittävästi. Silloin TE-keskusten, 

alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten, liikenne- ja sivistysosasto-

jen ja Merenkulkulaitoksen tehtävät siirrettiin uusiin valtion aluehallintoviranomaisiin, 

eli aluehallintovirastoihin ja ELY-keskuksiin (ELY-keskukset s.a.). Aluehallinnon uudis-

tamisen tavoitteena oli aikaansaada kansalais- ja asiakaslähtöinen, tehokas ja tulokselli-

sesti toimiva aluehallinto. Lisäksi maakuntien liittojen roolia ja asemaa aluekehittäjinä 

sekä valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä vahvistettiin (Valtioneuvos-

ton… 2013: 7). Valtiontalouden tarkastusvirasto havaitsi vuonna 2015 julkaistussa tulok-

sellisuustarkastuskertomuksessa, että ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen toiminnan 

tuloksellisuudessa oli puutteita (Valtion aluehallinnon… 2015: 32-38).  

 

2.2. Julkinen hallinto ja aluehallinnon nykyiset organisaatiot 

Ennen aluehallinnon nykyisten organisaatioiden tarkastelua, valotan Suomen julkisen 

hallinnon tilaa yleisesti. Perustelen hallinnon yleisen tarkastelun erityisesti sillä, että ym-

märtääkseen aluehallintoa, on tarkasteltava kaikkia hallinnon tasoja (Niemivuo 2013: 20). 

Erityisesti aluehallinnon suhteet valtion keskushallintoon on tärkeää ymmärtää ja olen-

naista on tehtävien ja toimivaltojen erittely (Niemivuo 2013: 20).  

       Suomen julkinen hallinto rakentuu valtion ylimmistä toimielimistä. Ylimmät toimie-

limet ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, riippumattomat tuomiois-

tuimet, valtionhallinto ja muu julkinen hallinto (Hallinnon rakenteet s.a.). Näistä valtion-

hallinto jaetaan aina edelleen keskushallintoon, aluehallintoon ja paikallishallintoon. 

Valtionhallinnosta keskushallinto käsittää ministeriöt ja niiden hallinnonalalla toimivat 

valtakunnalliset virastot ja laitokset. Keskushallinnossa omaksi osakokonaisuudekseen 

erotetaan usein valtioneuvosto, joka on samalla Suomen tärkein hallinnollinen elin. Val-

tioneuvosto, kansankielellä hallitus, koostuu pääministeristä ja ministereistä. Usein tähän 

kokonaisuuteen lasketaan kuuluvaksi myös ministeriöt, ministeriöiden toiminta ja valtio-

neuvoston yleisistunnon muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekoelin 

(Valtioneuvoston toiminta s.a.). Kuten edellisessä jo kappaleessa todettua, valtion alue-

hallintoon luokitellaan kuuluvaksi aluehallintovirastot (AVI) ja ELY-keskukset ja pai-
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kallishallinto koostuu poliisilaitoksista, maistraateista, ulosottovirastoista, syyttäjänviras-

toista ja työ- ja elinkeinotoimistoista (Hallinnon rakenteet s.a.). Muuhun julkiseen hallin-

toon lasketaan kuuluvaksi itsehallinnolliset kunnat, kirkollishallinto ja välillinen julkinen 

hallinto. Tuorein ja samalla 74. itsenäisen Suomen hallitus aloitti toimintansa 29. touko-

kuuta 2015 tasavallan presidentti Sauli Niinistön nimittäessä sen. Suomen 74. hallitus 

muodostuu Suomen Keskustasta, Sinisestä tulevaisuudesta ja Kansallisesta Kokoomuk-

sesta. Pääministeri Juha Sipilän hallituksessa on 17 ministeriä (Pääministeri Juha Sipilän 

hallitus s.a.).  

       Julkisen hallinnon rakennetta ja julkisen vallan organisaatioita voi tarkastella eri tu-

lokulmista. Ymmärtääkseen hallintorakenteita, on hyödyllistä määritellä hallintoon kes-

keisesti liittyvät käsitteet hallinto, hallinta ja valta – onhan maakunta- ja sote-uudistuk-

sessa kyse nimenomaan hallinnon, hallinnan ja valtasuhteiden muutoksista. En kuiten-

kaan pyri kyseenalaistamaan tai suuremmin teoretisoimaan edellä mainittuja käsitteitä, 

koska se ei ole tutkimukseni tavoite. Monien muiden tutkijoiden ohella, Rod Hague ja 

Martin Harrop (2010: 5) erottavat toisistaan termit hallinto ja hallinta. Hallinnolla (go-

vernment) he tarkoittavat sitä instituutioiden kokonaisjoukkoa, joka on vastuussa yhteis-

kunnan kollektiivisista päätöksistä. Hallinnolla voidaan viitata myös vain korkeimpaan 

poliittiseen tasoon instituutioiden sisällä. Hague ja Harrop painottavat hallinto -termin 

kaksijakoisuutta: puhekielessä hallinnolla viitataan usein presidenttiin, pääministeriin ja 

niihin muihin tahoihin, jotka pitävät vallan kahvoista kiinni. Tämän kappaleen alkuosaan 

viitaten, samainen trendi puhekielenilmauksissa näkyy myös Suomessa. Laajemmassa 

konseptissa hallinto tarkoittaa kuitenkin sitä instituutioiden kokonaisjoukkoa, jotka vai-

kuttavat tietyn yhteisön, yhteiskunnan tai alueen päätöksiin. Toisin kuin termiä hallinto, 

termiä hallinta on vaikeampi määritellä. Tämän toteavat myös Hague ja Harrop (2010: 

6). Hallintaa (governance) määriteltäessä on katseet suunnattava pois hallinnosta ja koh-

distettava ne niihin kaikkiin voimiin, jotka ohjailevat yhteiskuntaamme ja siellä tapahtu-

via tai sitä varten syntyviä päätöksiä. Riippuen tarkasteltavasta alueesta, ilmiöstä tai ko-

konaisuudesta, hallintaan lasketaan hallinnollisten instituutioiden lisäksi kuuluvan esi-

merkiksi yksityisten toimijoiden, kauppayhteisöjen, toimittajien, työntekijöiden, työnan-

tajien, tiedemiesten tai tutkijoiden ja akateemikoiden vaikutusvalta. Ajatellen esimerkiksi 

sote- ja terveyspalveluja, on lääkäreillä usein valtaa (Hague & Harrop 2010: 6). Asian-
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tuntijoina heidän sanansa ja tekonsa voivat olla hyvinkin merkityksellisiä yhteiskunnalli-

sessa ohjailussa. Hallinta voidaan siis jollain tapaa käsittää ”korkeammaksi voimaksi” 

kuin hallinto. Euroopan unionin jäsenenä Suomi on vaikutuksen alaisena myös Euroopan 

unionissa tapahtuville päätöksille ja säädöksille. Yksinkertaistettuna hallinnalla voidaan 

tarkoittaa yksityisen ja julkisen sektorin muodostamaa kokonaisuutta – tällöin myös 

muissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tehdyt päätökset voivat välillisesti vaikuttaa Suo-

meen. Hague ja Harrop pitävätkin Euroopan unionia hallinnan malliesimerkkinä (2010: 

7).  

       Vallan käsite on monisyinen kokonaisuus ja sen määrittelylle ei ole yhtä vastausta. 

Jokaisella ihmisellä lienee vallasta oma käsityksensä, valtaa esiintyy yhteiskunnan jokai-

sella tasolla ja sosiaalisissa suhteissa. Yhteiskuntatieteilijä Ilkka Ruostetsaari tarkastelee 

valtaa vaikutusvallan konseptin kautta. Vaikutusvalta voi perustua joko virallisten orga-

nisaatioiden ja instituutioiden toimivaltaan tai vaihtoehtoisesti epävirallisiin valtatekijöi-

hin, joihin luetaan mukaan esimerkiksi yksilöiden taidot, karisma tai kyvyt, eikä niitä 

voida sellaisenaan yhdistää virallisiin organisaatioihin (Ruostetsaari 2014: 79). Ruoste-

tsaari liittää vallan käsitteeseen myös vahvasti eliitin käsitteen. Eliitillä Ruostetsaari tar-

koittaa vaikutusvaltaisissa organisaatioissa toimivia henkilöitä, jotka asemiensa takia 

pystyvät vaikuttamaan merkittävien yhteiskunnallisten ratkaisujen muotoutumiseen. Jul-

kista valtaa tarkasteltaessa yhdeksi vaikutusvaltaisimmaksi instituutioksi nousee valtion 

virkamieskunta (Ruostetsaari 2014: 91). Julkinen valta ja politiikka edellyttävät toimiak-

seen sääntöjä, lakeja ja normeja, joiden tarkoituksena on taata avoimuus, luotettavuus, 

oikeudenmukaisuus ja ennakoitavuus (Aarrevaara et al. 2007: 34).   

       Institutionaalisella lähestymistavalla julkisen vallan organisaatiot luokitellaan 1) val-

tion ylimpiin toimielimiin, joihin kuuluvat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneu-

vosto 2) hallintokoneistoon, johon kuuluvat valtionhallinto ja itsehallinto sekä 3) tuo-

mioistunlaitokseen ja 4) yksityisiin laitoksiin, jotka hoitavat julkisia tehtäviä (Niemivuo 

2013: 87). Tässä yhteydessä hallintokoneistolla tarkoitetaan jaottelua keskushallinnon, 

aluehallinnon ja paikallishallinnon välillä (Niemivuo 2013: 101). Institutionaalinen jako 

lienee oivallinen myös tutkimukseni kannalta, sillä siinä itsehallinnolliset kunnat, valti-

onhallinto ja aluehallinto kaiken kaikkiaan on jaoteltu saman kokonaisuuden alle, osaksi 
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hallintokoneistoa. Organisatorisesti tarkasteltuna (pl. kuntien paikallishallinto) Suomen 

julkinen hallinto hallintotasoittain on nähtävissä alla olevasta kuvasta (Kuva 1).  

        

       Kuva 1. Suomen julkisen hallinnon organisaatiot hallintotasoittain. Lähde: © Keskus-  

       ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU): Aluehallinnon selvitysryhmän ra-   

       portti (2015: 45).  

 

Kuten aiemmin todettua, virallisesti Suomen valtion aluehallintoon lasketaan kuuluvaksi 

AVIt ja ELY-keskukset. Niemivuo (2013: 101) näkee Suomen aluehallinnon koostuvan 

nykyisyydellään kuitenkin ensisijaisesti valtionhallinnosta, maakuntien liitoista, alueelli-

sista kuntayhtymistä ja pääkaupunkiseudun hallinnosta. Ymmärtääkseen aluehallinolla, 

on mielekästä myös ymmärtää mitä (hallittavalla) alueella tarkoitetaan ja miten ne ovat 

muotoutuneet. Paasi (1986: 121) näkee alueiden institutionalisoitumisen prosessina, joka 

käsittää neljä eri ulottuvuutta. Ensinnäkin alue tarvitsee maantieteelliset rajat ja territorion 

sekä siihen liitettävän nimen tai tunnukset (symboliikka). Näiden lisäksi alue tarvitsee 

poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset instituutiot ja muodolliset organisaatiot, jotka yllä-

pitävät aiemmin mainittuja rajoja ja niiden ympärille kietoutuvaa symboliikkaa. Nämä 

muodostavat kokonaisuuden, jotka luovat ja ylläpitävät alueellista identiteettiä. Kun jokin 

alue saavuttaa nämä ominaisuudet, alue on institutionalisoitunut ja se muuttuu poliit-

tiseksi areenaksi, jossa yhteisiä asioita hoidetaan. Esimerkiksi valtion ohella institutiona-

lisoitunut alue voi olla myös itsenäinen poliittinen toimija valtion sisällä (Remahl 2008: 

19). Suomessa itsehallinnolliset kunnat ovat hyviä esimerkkejä institutionalisoituneista 

alueista, jotka ovat lain sallimissa rajoissa täysin itsenäisiä toimijoita valtion sisällä. Maa-

kunnat eli maakuntien liitot täyttänevät myös osittain institutionalisoituneiden alueiden 
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tunnusmerkit, joskin maakuntien liitot eivät olekaan itsenäisiä toimijoita koostuessaan 

kunnista. Alueellisen itsehallinnon kriteerejä täyttäviä yksiköitä ei tällä hetkellä Suo-

messa kuitenkaan ole, sillä maakunnan liitto ei ole perustuslakiin nojaten ylemmänastei-

nen itsehallinnollisuuden muoto (Niemivuo 2013: 140). Poliittisesti tarkasteltuna maa-

kuntien liitot muodostavat eräänlaisen tyhjiön, koska niillä ei ole suorilla vaaleilla valit-

tuja edustajia (Stenvall 1999: 10). Organisatorisesti ja tehtävittäin tarkasteltuna valtion 

aluehallinto AVIen osalta on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 1). Aluehallin-

tovirastot eivät jakaudu perinteisin osastoihin, vaan vastuualueisiin (Niemivuo 2013: 

119). Olen poiminut ja yhdistellyt taulukon tiedot aluehallintovirastojen toimintaa ja teh-

täviä käsitteleviltä sivuilta. 

 

Taulukko 1. Aluehallintovirastojen tehtävät vastuualueittain. Lähde: AVIen toiminta ja tehtävät 

(s.a.). Taulukko: Julia Jokelin.  

 

Vastuualue 

                  Aluehallintovirasto 

Pohjois-Suomi Itä-

Suomi 

Lappi Etelä-

Suomi 

Lounais-

Suomi 

Länsi- ja 

Sisä-

Suomi 

Opetus- ja kulttuuri-

toimi 

kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

Pelastustoimi ja varau-

tuminen kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

Peruspalvelut, oikeus-

turva ja luvat kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

Työsuojelu kyllä (+ Lappi) 

kyllä ei kyllä kyllä kyllä 

Ympäristöluvat kyllä (+ Lappi) 

kyllä ei 

kyllä (+ 

Lounais-

Suomi) 
ei kyllä 

Sisäinen tarkastus 

ei ei ei ei 

valtakun-

nallisesti ei 

Maistraattien ohjaus- ja 

kehittämisyksikkö ei 

valta-

kunnal-

lisesti 
ei ei ei ei 

Peruspalvelujen arvi-

ointi (alueellisesti ja yh-

teistyössä valtakunnalli-

sesti) 

kyllä (+ valta-

kunnallinen 

kehittäminen) 
kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

 

AVIt kuuluvat valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalaan ja niitä ohjaa lisäksi omalla 

toimialallaan seitsemän muuta ministeriötä: oikeusministeriö (OM), sisäministeriö (SM), 

sosiaali- ja terveysministeriö (STM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), maa- ja met-

sätalousministeriö (MMM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ympäristöministeriö 
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(YM) (Laki aluehallinto… 897/2009 10 $). ELY-keskukset puolestaan kuuluvat työ- ja 

elinkeinoministeriön hallinnonalaan ja niiden toimintaa ohjaa kuusi ministeriötä tai viras-

toa: työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), SM, OKM, MMM, YM, liikenne- ja viestintämi-

nisteriö (LVM) sekä Liikennevirasto. Lisäksi keskukset toteuttavat Maaseutuviraston, 

Elintarvike-turvallisuusviraston (Evira), Maahanmuuttoviraston (Migri) ja Innovaatiora-

hoituskeskus Tekesin tavoitteita (Organisaatio s.a.) ELY-keskukset vastaavat elinkeino-, 

liikenne-, sivistys-, työ-, ympäristö-, EU-rahoitus- ja aluekehittämistehtävistä. Lain elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 2 $:n (897/2009) mukaan ELY-keskukset edis-

tävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämisteh-

täviä alueilla. ELY-keskukset ovat alueidensa merkittäviä kehittäjiä ja EU-rahoituksen 

myöntäjiä (Elinkeino-, liikenne… 2012: 3). ELY-keskusten vastuualueina ovat 1) elin-

keinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri 2) liikenne ja infrastruktuuri ja 3) ympäristö ja 

luonnonvarat. Lain 3 $:ssä (Laki elinkeino… 897/2009) on säädetty ELY-keskusten toi-

mialat ja tehtävät: 

1) yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen; 

2) innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta; 

3) työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys; 

4) koulutus, osaaminen ja kulttuuri; 

5) maahanmuutto, kotouttaminen ja hyvät etniset suhteet; 

6) maatilatalous, kalatalous, maaseudun kehittäminen, eläintunnistusjärjestelmä 

sekä maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys; 

7) energia ja sen tuotanto; 

8) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, maan-

teiden pito sekä julkisen liikenteen järjestäminen; 

9) ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön 

hoito, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä vesivarojen 

käyttö ja hoito; 

10) palkkaturva-asiat; 

11) eräät edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät rakennerahasto- ja aluekehitysteh-

tävät. 

ELY-keskusten tehtävänä on lisäksi, kuten lain (Laki elinkeino… 897/2009) 3 $:ssä sää-

detään, ohjata ja valvoa TE-toimistoja, valmistella liikenteen peruspalvelujen alueellisen 

saatavuuden arviointia ja valvoa yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa, tuottaa ja jakaa 

ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta. Lisäksi ELYjen tehtävänä 

on ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja -haittoja, huolehtia valtion vesitaloudellisista 

luvista ja yksityisoikeudellisista sopimuksista sekä huolehtia ympäristö-, vesihuolto- ja 

vesistötöiden toteuttamisesta.  
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Vastuu alueiden kehittämisestä on virallisesti kunnilla ja valtiolla (Niemivuo 2013: 168). 

Kun vuoden 2010 alussa moni valtion aluehallinnon viranomainen ja muu henkilöstö yh-

distettiin kahteen monialaiseen viranomaiseen (AVIt ja ELYt) samalla maakunnan liitto-

jen aluekehitystyötä kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena vahvistettiin ja niille 

siirrettiin valtion aluehallinnosta alueiden kehittämistehtäviä. Uudistamisen yhteydessä 

keskityttiin erityisesti aikaansaamaan kansalais- ja asiakaslähtöinen, tehokkaasti ja tulok-

sellisesti toimiva aluehallintojärjestelmä. (Niemivuo 2013: 101) Samat elementit näkyvät 

myös tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa, mihin paneudun kappaleessa 3. Tuo-

reimmassa, vuonna 2014 voimaan astuneessa laissa alueiden kehittämisestä ja rakenne-

rahastojen hallinnoinnista (7/2014) uudistettiin jälleen aluehallintojärjestelmää. Lain ta-

voitteena on kehittää aluehallintoa niin, että eri toimijoiden välinen työnjako selkeytyisi 

ja alueellisen kehittämisen järjestelmä tulisi vuorovaikutukselliseksi, yhteisiin päämää-

riin tähtääväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi yhtenä keskeisenä tavoitteena on sovittaa Eu-

roopan unionin alue- ja rakennepolitiikka yhteen Suomen aluepolitiikan kanssa (Laki alu-

eiden… 7/2014). Kyseisessä laissa määritetyt tavoitteet alueiden kehittämiselle liittyvät 

erityisesti elinkeinorakenteiden vahvistamiseen ja taloudellisen tasapainon saavuttami-

seen, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä osaamisyhteiskunnan kehittämi-

seen. Lisäksi sen avulla pyritään kaventamaan alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja 

kestävällä tavalla. Olennaisesti aluekehityksellisiin tavoitteisiin liittyvät myös elinympä-

ristön laadun ja kestävien alue- ja yhteiskuntarakenteiden sekä alueiden omien vahvuuk-

sien ja kulttuurien parantaminen (Laki alueiden… 2014/7).  

 

2.3. Valtion tilasuhteiden sääntely ja valtiostrategiat 

Valtion tilasuhteiden sääntelyä voidaan pitää olennaisena osana aluepolitiikkaa ja alue-

hallintoa. Tämän perustelen ensinnäkin sillä, että aluepolitiikka, aluepoliittinen lainsää-

däntö ja aluehallinto voidaan ymmärtää välineiksi säädellä alueellista kehitystä Suomessa 

(Niemivuo 2013: 20) ja aluepolitiikan keskeinen tavoite on alueellisen kehityksen ohjaa-

minen tiettyyn suuntaan (Remahl 2008: 41). Aluekehityksen ja aluepolitiikan sääntely 

voidaan täten siis nähdä valtion tilasuhteiden sääntelyn ilmentymä. Tässä kappaleessa 
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tarkastelen ensin lyhyesti valtion tilasuhteiden sääntelyyn liittyviä käsitteitä, kuten val-

tion tilallisuus, tilasuhde, alue ja territoriaalisuus. Tämän jälkeen tarkastelen Suomen 

valtion tilasuhteiden sääntelyä ja uudelleenskaalautumista. Valtion tilasuhteisiin liittyvät 

käsitteet hajautetusta hyvinvointivaltiosta ja hajautetusta kilpailuvaltiosta ovat olennaisia 

käsitteitä maakunta- ja sote-uudistuksen myötä syntyvän uuden valtiotilan tarkastelussa. 

Lopuksi tarkastelen valtiostrategioita.  

       Suomen aluehallinnon historialliset kehityspiirteet (ks. kpl 2.1.) ilmentävät hyvin 

valtion tilallisia muutoksia ja tilasuhteiden sääntelyä. Valtion tilallisuudella tai valtioti-

lalla tarkoitetaan fyysisten rajojen, sosiaalisten suhteiden ja alueellisten erilaistumisen 

prosessien kokonaisuutta. Suomen valtion tilasuhteiden sääntelyyn perehtynyt maantie-

teilijä Sami Moisio (2012) käyttää termiä tilasuhde kuvaamaan hallinnollisia alueita, eri 

toimijoiden ja paikkojen välille syntyneitä verkostoja tai poliittisten käytäntöjen yhtey-

dessä esiintyviä skaaloja. Tällä Moisio viittaa esimerkiksi valtion ja valtion alueella toi-

mivien suurkaupunkien tai valtiovallan ja väestön välisiin vuorovaikutussuhteisiin (Moi-

sio 2012: 29). Kaiken kaikkiaan tilasuhde on käsitteenä ja merkitykseltään laajempi kuin 

esimerkiksi alue (region), koska se käsittää myös alueiden väliset suhteet ja skaalat. Tar-

kastelemalla valtion tilallisuutta ja erityisesti tilasuhteiden sääntelyä voidaan ymmärtää 

niitä syitä, joiden takia aluehallinto on sellainen kuin se nykyisyydellään on ja voidaan 

arvioida, millaiseksi se tulevaisuudessa muotoutuu. Maakunta- ja sote-uudistuksessa on 

kyse hallintokoneiston eli valtion käynnistämästä strategisesta uudistuksesta.  

       Alueita (region) ja territoriaalisuutta (territoriality) on yhteiskuntatutkimuksessa pe-

rinteisesti pidetty suhteellisen muuttumattomina, ongelmattomina ja usein kokonaisuu-

den kannalta merkityksettöminä yksityiskohtina (Brenner 2004b: 448). Valtion tilallisuu-

den tutkimus on kuitenkin viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi. Valtion alueita 

ei pidetä enää itsestäänselvyyksinä tai nähdä niitä pelkästään valtiokeskeisen ajattelun 

kautta. Monien muiden tutkijoiden ohella Brenner (2004b: 450-451) näkee valtion tilana, 

joka on jatkuvan muutoksen ja erilaisten prosessien kohteena ja valtion tilallisuus (spa-

tiality) on täten nähtävä vaihtuvien sosiaalisten suhteiden areenana ja ilmentäjänä. Moisio 

ja Vasanen (2008: 1) näkevät valtion kulttuurispoliittissosiaalisena ilmiönä, joka on niin 

ikään myös jatkuvassa muutoksessa. Muutoksia ohjailevat erityisesti taloudellispoliittiset 

kriisit sekä ne keinot, joilla niihin vastataan. Moision (2012: 32) mukaan kapitalismin 

kehitys ja valtio muodostavat historiallisesti tarkasteltuna kiinteän kokonaisuuden.  
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Moisio näkee valtion tilasuhteiden sääntelyn valtion pyrkimyksenä ohjailla väestön omi-

naisuuksia, käyttäytymistä tai sijoittumista valtion alueella. Toisaalta tilasuhteiden sään-

telyllä voidaan tarkoittaa valtion pyrkimystä muokata aluerakenteita, jolloin aluepoli-

tiikka voidaan nähdä poliittisina toimenpiteinä, jotka pyrkivät sääntelemään ja muokkaa-

maan väestöä ja tilaa (Moisio 2012: 29-30). Moision mukaan valtioaluetta säädellään, 

luokitellaan, jaetaan ja muokataan jatkuvasti, mikä tekee siitä jatkuvan uudelleenjärjeste-

lyn kohteen (2012: 45). Syntyvät aluerakenteet ilmentävät täten vallitsevia valtiostrate-

gioita sekä poliittissosiaalisia valtasuhteita (Moisio 2009: 156).  

       Maakunta- ja sote-uudistusta ja sen organisatorisia vaikutuksia aluehallintoon voi-

daan siis tarkastella valtion tilasuhteiden sääntelyn kautta. Se, mikä aluehallinnon tutki-

misen kannalta osoittautuu mielenkiintoisesti, ovat Moision käsitteet hajautetusta hyvin-

vointivaltiosta ja hajautetusta kilpailuvaltiosta. Hajautetulla hyvinvointivaltiolla Moisio 

tarkoittaa 1950-luvulla käynnistynyttä Suomen valtiovallan alueellista levittäytymistä 

(2012: 153). Hajautetun hyvinvointivaltion muodostumisessa oli kyse voimakkaasta val-

tiovetoisesta sääntelystä ja sen taustalla vaikuttivat muun muassa vallinneen poliittisen 

järjestelmän suojelu, itsenäisyyden turvaaminen ja talouden kasvuun pyrkiminen. Moi-

sion mukaan valtiovallan alueelliseen levittäytymiseen vaikutti erityisesti aluepolitiikan 

kansallinen linja, jota perusteltiin ja tutkittiin poliittisen yhteisöllisyyden vahvistamisen 

näkökulmasta (2012: 153). Aluepolitiikan kansallisessa linjassa ja keskeisissä politiikka-

ohjelmissa tavoiteltiin talouskasvua Suomen alueiden kaikkia resursseja hyödyntämällä 

(Moisio 2012: 159). Keskeistä hajautetun hyvinvointivaltion syntymisessä olivat kasvu-

keskuspolitiikka ja alueelliset tulonsiirrot, joiden avulla pyrittiin tukemaan kehysalueiden 

keskuksia ja vähentämään alueiden välistä eriarvoisuutta (Moisio 2012: 153-154, 157). 

Maakunta- ja sote-uudistusta ajatellen hyödylliseksi osoittautunee hajautetulle hyvin-

vointivaltiolle ominainen piirre palvelujen saatavuudesta ja hyvinvoinnista. Hajautetulle 

hyvinvointivaltiolle oli erityisesti 1970-luvulla ominaista se, että valtio pyrki turvaamaan 

jokaiselle kansalaiselle julkiset hyvinvointipalvelut asuinpaikasta riippumatta (Moisio 

2012: 158). Hajautetun hyvinvointivaltion institutionaalisen perustan muodostivat kysei-

sellä ajanjaksolla perustetut yliopistot (Moisio 2012: 159). Yliopistolaitosten ja muiden 

instituutioiden leviämisen kautta maakunnat ja maakuntakeskukset vahvistuivat (Moisio 

2012: 160). Vastaavanlainen kehitys saattaa voimistua myös tulevan maakunta- ja sote-
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uudistuksen myötä. Uudistuksen on arvioitu vahvistavan maakuntien hallinnollista ase-

maa suhteessa valtioon (Antikainen et al. 2017: 21).  

       Moisio liittää hajautetun hyvinvointivaltion aikakauteen keskeisesti käsitteen spati-

aalisesta keynesiläisyydestä (2012: 25). Keynesiläisellä hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan 

sitä kansallisen kehityspolitiikan kokonaisuutta, jossa alueiden välistä eriarvoisuutta py-

rittiin pienentämään erilaisin eheytystoimin (Brenner 2004a: 131) ja sen tärkeimpänä val-

tiostrategiana oli heikompien alueiden tukeminen. Remahl (2008: 32) on tulkinnut Bren-

nerin (2004a: 136-137) ajatuksia valtiostrategisista keinoista ja päämääristä keynesiläi-

syyden aikakaudella selventävästi, joista erityisesti paikallishallintoon liittyvä strategia 

on olennainen maakunta- ja sote-uudistuksen tarkastelun sekä aluehallinnon kannalta. 

Paikallishallintoon liittyvän valtiostrategian tavoitteena on valtiollisen sosiaalipolitiikan 

toteuttaminen paikallistasolla paikallisvaltioiden ja kunnallisen itsehallinnon avulla (Re-

mahl 2008: 32). Keynesiläisyyteen tai keynesiläiseen hyvinvointivaltioon voidaan liittää 

neljä sääntelyn ulottuvuutta. Bob Jessopin (2002: 459) mukaan ensinnäkin valtio säänte-

lee valtiotilaa tukemalla kansainvälistä kilpailukykyä (1) ja sosiaalipolitiikka yhdistetään 

osaksi talouspolitiikkaa (2). Lisäksi poliittista päätöksentekoa ajatellen paikalliset (local), 

alueelliset (regional) ja ylikansalliset (supranational) tasot haastavat kansallisen tason 

ylivertaisuuden ja tärkeyden (3) (Jessop 2002: 459).  Neljänneksi ulottuvuudeksi Jessop 

(2002: 460) erottelee yhteistyön, verkostojen, itsejärjestäytymisen ja neuvottelun merki-

tyksen vastineeksi ylhäältä alaspäin (top-down) tapahtuvalle kehittämiselle. Tässä kes-

keistä on Jessopin mukaan sodan jälkeiselle ajalle tyypillinen isojen yritysten, työllisyy-

den ja kansallisvaltion välinen liitto. Moisio näkee Suomen hajautetun hyvinvointivaltion 

aikakaudelle ominaisena nimenomaan spatiaalisen keynesiläisyyden (2012: 35).    

       Moisio esittää hajautuneen hyvinvointivaltion seuraajaksi hajautettua kilpailuval-

tiota. Hajautettu kilpailuvaltio oli seurausta 1970-luvulla erityisesti Länsi-Euroopassa 

voimistuneille ajatuksille, joissa valtiovetoista valtiomallia ruvettiin vastustamaan (Moi-

sio 2012: 163). Suomeen muunnelma tämänkaltaisesta uusliberalistisesta ajattelusta ran-

tautui vasta suuren laman jälkeen 1990-luvulla (Moisio 2012: 164). Olennaista kilpailu-

valtiolle oli kilpailukyvyn korostaminen, joka ilmentyi Suomessa loppujen lopuksi kau-

punkikeskusten selkeänä korostumisena ja maaseudun asemallisena heikentymistä (Moi-

sio 2012: 165). Hajautetussa kilpailuvaltiossa alueiden välinen kilpailu rinnastettiin ”kan-
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salliseen tuottavuuteen” (Moisio 2012: 189). Keskeistä oli avata valtiota kilpailulle, yk-

sityistää valtio-omistusta, pyrkiä paremmin osaksi kansainvälistä työnjakoa ja kiinnittää 

alueet ja yksittäiset paikkakunnat osaksi maailmanmarkkinoita (Moisio 2012: 165, 189). 

Myös kunnat halusivat nähdä itsensä keskenään kilpailevina itsehallinnollisina yksik-

köinä ja valtionhallinnon ohjaus haluttiin minimoida (Nyholm 2011: 131). Kilpailuvalti-

ossa markkinat ja kilpailukyky asetetaan politiikan keskeiseksi toimintaperustaksi (Moi-

sio 2012: 169) ja myös julkisorganisaatioiden sisään luodaan markkinoita, mikä on esi-

merkiksi Patomäen (2007: 3) mukaan keskeistä myös uusliberalismissa. 

       Valtion tilasuhteiden sääntelyä ja kapitalismin yhteyttä voi tarkastella strategis-rela-

tionaalisen valtioteorian avulla. Alun perin Bob Jessopin käsialaa oleva valtioteoria il-

mentää hyvin valtion, politiikan ja poliittishallinnollisen päätöksenteon vaikutuksia alu-

eiden muotoutumiseen ja esimerkiksi kasautumisen prosessiin. Esimerkillisesti Jessopin, 

Poulantzan ja Offen ajatuksia koonneen ja tulkinneen Jonesin (1997: 844-845) mukaan 

strategis-relationaalisessa valtioteoriassa on neljä keskeistä ulottuvuutta:  

1. Valtio on riippuvainen kasautumisen prosessista, jota se ei osaa kuitenkaan hallita. Val-

tion sisälle syntyy lajitteluprosessi, jossa osa sosiaalista ryhmistä jää ulkopuolisiksi. 

2. Lajitteluprosessissa on kyse köyhien ja rikkaiden välisestä taistelusta. Hallitseva ”rikas 

luokka” päättää, ketkä ryhmistä jäävät ulkopuolisiksi. 

3. Lajitteluprosessiin vaikuttavat osaltaan myös poliittiset ja taloudelliset kriisit. 

4. Valtion politiikka on hallitsevan tahon harjoittamaa ja erilaiset poliittiset päätökset pyr-

kivät säilyttämään niiden hegemonisen asemansa. 

Kaiken kaikkiaan strategis-relationaalisessa valtioteoriassa valtion rakenne ja poliittiset 

toimijat yhdistetään, jolloin ihmisten sekä instituutioiden monimutkainen suhde, intressit 

ja strategiat voidaan ymmärtää (Jones 1997: 845). Moision (2012: 33) tulkinnan mukaan 

keskeistä strategis-relationaalisessa valtioteoriassa on eri tahojen välinen kamppailu ja 

kamppailun areenana toimii valtio. Moision (2012: 34) mukaan valtio ajaa omia intresse-

jään ja strategioitaan ja aktivoivat niiden avulla valtion toiminaan. Tämä johtaa lopulta 

valtion sisäisiin poliittisiin kamppailuihin (Moisio 2012: 34). 

 

2.4. Skaalat valtiotilan jäsentäjinä   

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä Suomeen syntyy uusi hallinnollinen taso eli maa-

kunnat. Syntyvä taso voidaan nähdä uutena skaalana, jonka vuoksi skaalojen ja niiden 
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syntymekanismeihin keskittyminen on tutkimukseni kannalta olennaista. Tässä kappa-

leessa tarkastelen ensin lyhyesti skaalatutkimuksen kehitystä ja tarkastelen sen jälkeen 

maakunta- ja sote-uudistuksen ja erityisesti aluehallinnon kannalta keskeisiä skaalateori-

oita. Skaalojen käsittely on olennaista myös sen takia, että tutkielmaani varten haastatte-

lemani henkilöt sijoittuvat hallinnon eri tasoille. 

       Skaaloilla ja niiden teoretisoimisella on ollut pitkään vahva jalansija maantieteelli-

sessä tutkimuksessa. Jo vuonna 1982 maantieteilijä Peter Taylor linjasi, ettei maantieteel-

lisen skaalan identifiointi poliittisen maantieteen asiayhteyksissä ole omaperäistä, vaan 

erittäin tavallista ja oikeastaan kaikkialla läsnä (Taylor 1982: 21). Skaalatutkimus lähti 

aikoinaan liikkeelle kartografiasta ja kartografisesta mallintamisesta, mutta erityisesti 

1980-luvulle tultaessa ihmismaantieteilijöiden keskuudessa skaalatutkimus oli jo dra-

maattisesti laajentunut (Jones 2017: 1). Ennen kaikkea viime vuosikymmeninä skaalat, 

skaalojen spatiaalisuus sekä niiden abstraktimpi teoretisointi ovat nousseet maantieteili-

jöiden ja myös muiden yhteiskuntatietelijöiden keskeisiksi tutkimuskohteiksi ja lähesty-

mistavoiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiselle (esim. Cox 1998: 1; Gualini 2006: 

881 & Moore 2008: 203-204). Nykyään skaalatutkimusta voidaankin pitää yhtenä maan-

tietelijöiden keskeisimpänä antina spatiaalisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiselle 

(Jones 2017: 1). Esittelen seuraavaksi lyhyesti poliittisen maantieteen skaalatutkimuksen 

eri ulottuvuuksia ja tarkastelen niistä lähemmin maakunta- ja sote-uudistuksen kannalta 

keskeisimpiä. 

       Ensimmäisenä, pysyvien ja valmiiksi annettujen, skaalojen rikkojana pidetään jo ai-

kaisemmin mainitsemaani brittiläistä maantieteilijää Peter Tayloria. Jonesin (2017: 2) 

mukaan Taylorin materialismin ulottuvuuksiin ja vaikutuksiin pohjautuva skaalateoria 

kumpusi amerikkalaisen sosiologi Immanuel Wallersteinin maailmankuvasta ja erityi-

sesti Wallersteinin tavasta käsitellä tilaa vertikaalisen lähestymistavan sijaan horisontaa-

lisesti. Taylorin poliittistaloudellinen skaalateoria kumpusi ajatuksesta, ettei poliittisia 

instituutioita ja ideoita voida ymmärtää irrallisina asioina yhteiskunnan materialistisista 

tarpeista ja politiikkaa pitäisi tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta, osana yhteiskun-

nan ja talouden kokonaisrakennetta (Taylor 1982: 15). Taylor (1982: 24) pyrki poliittis-

taloudellisella skaalateoriallaan yhdistämään ”todellisuuden” ja ”ideologiat”, sillä niitä ei 

voinut nähdä toisistaan irrallisina kokonaisuuksina. Taylorin skaalateoria käsittää kolme 

skaalan tasoa: totuuden, ideologian ja kokemuksen tasot (Taylor 1982: 25-31). Totuuden 
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skaalalla Taylor tarkoitti globaalia tasoa ja viittasi sillä siihen, että globaalia tasoa ohjai-

lee kapitalistinen kasautumisen prosessi, jonka avulla erityisesti spatiaalinen työvoima ja 

poliittiset voimat vaihtavat muotoaan ja uudelleenskaalautuvat (Taylor 1982: 25 & Jones 

2017: 2). Ideologian skaalalla Taylor viittaa valtioihin institutionaalisina ihmisten itse-

luomina koneistoina, joissa jokainen poliittinen aate ja ideologia ikään kuin hyväksyy 

modernin valtion olemassaolon valmiiksi annettuna (Taylor 1982: 26-27). Taylor koros-

taa, että jokaista (modernia) valtiota pitäisi tutkia omana kokonaisuutenaan ja ymmärtää, 

ettei valtioissa ole mitään luonnollista niiden ollessa täysin ihmisten itse luomia (1982: 

27). Kokemuksen skaalalla Taylor tarkoittaa urbaania skaalaa, joka viittaa yksilön joka-

päiväiseen elämään ja kokemuksiin (1982: 29). Taylor (1982: 24) avaa tasojen horison-

taalisten yhteyksien ja kapitalistisen kasautumisen prosessin hahmottamista seuraavasti 

(kirjoittajan vapaa suomennos):  

       Kapitalistinen kasautuminen koetaan alueellisesti (esim. sairaalan sulkemisena) ja oikeute- 

       taan kansallisesti (esim. kansallista rahataloutta turvaamalla), jotta mahdollisimman suuri  

       globaali hyöty saavutettaisiin (esim. ylikansalliset yhtiöt maksavat vähemmän veroja). 

Taylorin ohella Neil Smithin antia maantieteellisille skaalateorioille voidaan pitää arvok-

kaana. Vuonna 1984 Smith tarjoili maantieteellistä ja alueellista eriarvoistumista tai eriyt-

tämistä (differentiation) tarkastelevan teorian, joka Taylorin ajatusten kaltaisesti pohjau-

tui myös kapitalismin tilallisiin ja alueellisiin vaikutuksiin sekä kasautumisen prosessiin. 

Smithin ajatuksia on helppo lähestyä Jonesin (2017: 3) selvennyksillä, joiden mukaan 

Smith näkee skaalat kapitalismin ja pääoman kasautumisen tuotoksina, mutta samanai-

kaisesti myös kapitaali itsessään kiinnittyy tuottamaansa spatiaaliseen kokonaisuuteen. 

Skaalat eivät sijaitse valmiiksi annetuilla tasoilla, vaan ovat kapitalismin aiheuttaman 

eriarvoisuuden ytimessä (Jones 2017: 3). Smith (2008: 181) erottaa Taylorin tapaan glo-

baalin skaalan, valtioskaalan ja urbaanin skaalan, mutta korostaa samalla erityisesti nii-

den roolia ja syntymistä nimenomaan kapitalistisen epätasa-arvoisen kehityksen ilmentä-

jinä. Lisäksi Smith erottaa neljännen ja uuden alemman tason skaalan; alueellisen skaalan 

(2008: 192-193). Smith näkee alueellisen skaalan isompana kuin urbaanin skaalan, mutta 

pienempänä kuin valtioskaalan (2008: 192). Nämä alueet ovat työvoiman ja pääoman ka-

sautumisen ilmentäjiä ja Smithin mukaan myös selviä esimerkkejä alueellisesta keskittä-

misestä, joskin hän ei pidä sitä yhtä selvänä keskittämisen ilmentymänä kuin urbaanille 
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alueelle keskittämistä (2008: 192). Globaalilla skaalalla ilmenevät kansalliset ja ylikan-

salliset taloustoiminnot keskittyvät tai ne keskitetään siis myös alueille, jotka sijoittuvat 

valtiollisen ja urbaanin skaalan välimaastoon. Uskon Suomen maakuntien ilmentävän 

osittain nykyiselläänkin sitä, mitä Smith tarkoittaa alueellisella skaalalla.  

       Näihin Marxismista vaikutteita saaneisiin poliittistaloudellisiin skaalateorioihin liit-

tyy keskeisesti myös käsite scale jumping. Newsteadin ja muiden (2003: 485) mukaan 

scale jumping tapahtuu tilanteissa, joissa kapitalistinen kasautuminen kohtaa ongelman 

ja hakee siihen korjausta uudelta skaalalta. Tällöin pääoma ikään kuin hyppää skaalalta 

toiselle pyrkien korjausliikkeeseen, jonka avulla muodostuu eräänlainen väliaikainen rat-

kaisu ongelmiin (scalar fix), jotta pahimmat taloudelliset kriisit voitaisiin välttää. Neil 

Brenner (2001: 606) näkee skaalojen rakentumisen kirkastuvan nimenomaan scalar fixejä 

tarkastelemalla.  

       Skaalat voidaan nähdä myös sosiaalisesti rakentuneina. Cox (1998: 1) tarkastelee 

skaaloja poliittisen toiminnan areenoina ja pitää selvänä, että politiikka on skaalautunut 

ja sitä on mahdollista tarkastella eri skaaloilla (paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti 

jne.). Cox kuitenkin laajentaa Taylorin ja Smithin skaalateorioita esittämällä kaksi jaot-

telua: riippuvuuden tilat (spaces of dependence) ja osallistumisen tai sitoutumisen tilat 

(spaces of engagement). Riippuvuuden tilalla Cox tarkoittaa tiettyyn paikkaan sidonnai-

sia sosiaalisia suhteita, jotka määrittävät materiaalisen hyvinvoinnin ja merkityksellisyy-

den tunteen. Nämä tilat tai paikat ovat kuitenkin sidoksissa laajempaan kokonaisuuteen 

(esimerkiksi globaaliin tasoon), joka osaltaan vaikuttaa riippuvuuden tilaan joko sabotoi-

malla tai häiritsemällä niitä. Tietyn tilan ihmiset, yritykset ja muut toimijat ovat siis riip-

puvaisia oman tilansa lisäksi muiden skaalojen toimijoista – paikallishallinnosta, insti-

tuutioista ja esimerkiksi lehdistöstä – jolloin turvatakseen oman tilansa, niiden täytyy 

osallistua ja sitoutua edellä mainittuihin toimijoihin. Tätä Cox kutsuu siis osallistumisen 

tai sitoutumisen tilaksi, joka muodostuu nimenomaan pyrkimyksenä puolustaa omaa ti-

laa. (Cox 1998: 1-2) Aluehallinnon historiaa ajatellen hyvänä esimerkkinä voisi pitää esi-

merkiksi kuntien, kaupunkien ja maakuntien toimintaa suhteessa Suomen valtioon. Alue-

hallinto kun toimii aina tietyssä tilassa (valtiollisella, alueellisella ja paikallisella tasolla), 

mutta kuitenkin osana laajempaa kokonaisuutta ja pyrkii turvaamaan oman tilallisen toi-

mintansa. Tässä yhteydessä Coxin esittämät riippuvuuden tila ja osallistumisen tila voi-

daan tulkita näkyvän.  
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Jo edellisestä päätellen tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että skaalat ovat enemmän tai vä-

hemmän sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti rakentuneita. Skaalat eivät myöskään 

ole valmiiksi annettuja, vaan jatkuvien muutosprosessien ja virtausten kohteena. 

Swyngedouw (2004) näkeekin skaalat sosiaalisina, dynaamisina ja jatkuvasti muutok-

sessa olevina kokonaisuuksina. Aluehallinnon tutkimista ajatellen Swyngedouw nostaa 

esille tärkeitä huomioita avatessaan skaalautumisen ja uudelleenskaalautumisen merki-

tyksiä. Swyngedouw näkee uudelleenskaalautumisen ilmenevän joko alueellisena sääte-

lyn uudelleen järjestämisenä (regulatory order(s)) tai toisaalta säätelyn verkostoina (net-

works). Alueellisella järjestyksellä hän viittaa instituutioiden maantieteelliseen jakautu-

miseen alueellisesti, paikallisesti, valtiollisesti tai globaalisti ja verkostoilla kokonaisuu-

teen, joka koostuu alueellisista ja maantieteellisistä ratkaisuista, joita ohjaavat talouden 

dynamiikat (Swyngedouw 2004: 26). Hän pitää uudelleenskaalautumista lopputuloksena 

sosiaalisspatiaalisille prosesseille, jotka säätelevät ja uudelleen järjestävät sosiaalisia val-

tasuhteita (2004: 26). Swyngedouw korostaakin, että uudelleenskaalautumista tapahtuu 

valtiollisella tasolla, mutta myös hallinnon ja säätelyn tasoilla. Swyngedouw linkittää 

muutokset osaksi globaalia kokonaisuutta sekä korostaa Coxin riippuvuuden ja osallistu-

misen tiloja osana alueellisen demokratian, identiteetin ja järjestyksen säilyttämisen pyr-

kimystä (2004: 32-33).  

       Aluehallinnon tutkimista ajattelen, tarjoilee Enrico Gualini (2006) hyödyllisiä huo-

mioita valtion aluehallinnon ja skaalojen välillä. Institutionaalisesta näkökulmasta 

Gualini (2006: 892) nostaa esille skaalojen välisen kamppailun. Eri skaalojen välille syn-

tyy epäsopua (mismatch) eroavien poliittisten intressien ja hallintotapojen takia. Gualini 

yhtyy Brennerin ajatuksiin valtion uudelleenskaalautumisesta, jonka mukaan valtio pyrkii 

kilpailun nimissä ajamaan tiettyä asiaa kansallisen hyvinvoinnin nimissä alueellisella ta-

solla, mutta yhtä aikaa aluetta hyväksikäyttäen (2006: 892).  

Suomen aluehallinnon tarkastelu skaalojen avulla osoittautuu hyvin mielenkiintoiseksi. 

Malmsten (2013: 59) lienee oikeassa korostaessaan toisaalta kunta- ja valtiotason selvä-

piirteisyyttä ja toisaalta ”maakuntatason” hajanaisuutta eräänlaisena väliportaana. Vaikka 

maakunnilla ja valtion muilla aluehallinnon toimijoilla (ELY-keskukset ja AVIt) on kes-

keinen merkitys suomalaisen alueellisen todellisuuden jäsentymisessä, saavat ne identi-

teettinsä loppujen lopuksi Malmstenin mukaan jakojäännöksenä. Aivan kuten Malms-

tenkin korostaa, tulee tätä ”aluehallinnon väliporrasta” tutkia ja loppujen lopuksi jopa 
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määritellä valtio- ja kuntatasojen kautta. Kaiken kaikkiaan aluehallinto näyttäytyy moni-

mutkaisena, hajanaisena ja vaikeasti jäsennettävänä kokonaisuutena – jos sitä voi edes 

kokonaisuudeksi kutsua. Malmstenin (2013: 53) mukaan Suomen aluehallinnon voidaan 

katsoa sijoittuvan samalle vertikaaliselle tilakategorioiden skaalalle yhdessä kuntatason, 

valtiotason ja laajemmin tarkasteltuna myös Euroopan unionin ja globaalitason kanssa. 

 

2.5. Arviointi poliittishallinnollisessa päätöksenteossa 

Tässä kappaleessa tarkastelen arviointitoiminnan ja arviointien merkitystä osana yhteis-

kuntamme hallinnollista järjestelmää. Arvioinnin aseman selventämisellä on mahdollista 

ymmärtää sen merkitys osana poliittishallinnollista päätöksentekoa, kehittämistä ja suun-

nittelua.  

       Professori Päivi Atjosen (2007: 6, 9, 23) mukaan elämme eräänlaisen arviointibuu-

min tai jopa -ähkyn aikaa ja arviointikenttä on sekä kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin 

aktiivinen. Ennen 1990-lukua Suomi oli kuitenkin auttamattomasti arviointitoiminnassa 

jäljessä muita maita, kunnes ministeriöiden toimesta erilainen arviointitoiminta aktivoi-

tiin tarkoituksella (Temmes 2006). Arviointitoiminnan kasvuvaiheen alkuaikoina oltiin 

kiinnostuneita riippumattoman ja ulkoisen tahon puolueettomasta arvioinnista ja tutkitta-

vasta kohteesta pysyttiin etäällä (Atjonen 2007: 23). Vähitellen arvioinneissa siirryttiin 

enemmän kohti sisäisen arvioinnin menetelmiä ja kohti itse- tai vertaisarviointeja (2007: 

24). Siirryttiin kvantitatiivisesta kohti kvalitatiivista, numeerisesta kohti osallistavaa ja 

kehittävää arviointia (2007: 24). Atjosen mukaan samoihin aikoihin kiinnostus taloudel-

lisuuden, tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittareihin nousi (2007: 24). In-

dikaattorit (asioiden tilaa tai kehitystä kuvaavat mittarit) ovat usein ulkoisten arviointien 

perustana. Eri hallinnonaloilla näiden poliittiseksi miellettyjen ulkoisten arviointien 

avulla voidaan seurata tiettyä yhteiskunnallista kokonaisuutta tai osaa (Atjonen 2007: 

131). 

       Englannin kielen termit evaluation ja assessment tarkoittavat molemmat niin ikään 

arviointia, mutta eroavat toisistaan tietyissä asiayhteyksissä. Yleensä evaluation -termillä 

tarkoitetaan laaja-alaisempaa arviointia, esimerkiksi johonkin hallintokokonaisuuteen 

liittyviä päätöksiä ja assessment -termillä suppeampaa, jopa yksilökohtaista arviointia 
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(Atjonen 2007: 20). Kiteytettynä arviointi ”on arvon antamista kohteelle” ja arvioinneilla 

tähdätään reiluuteen ja kehityksen edistämiseen (Atjonen 2007: 32, 131). Onkin arvioitu, 

että arviointi on julkisen hallinnon ja politiikan välineenä kehittynyt kiinteässä vuorovai-

kutuksessa tieteellisen tutkimuksen kanssa (Temmes et al. 2002). Temmeksen ja muiden 

mukaan julkilausumattomana kriteerinä arvioinneille voidaan pitää sitä, että niiden tulee 

olla luonteeltaan objektiivisia ja niiden ei oikeastaan tarvitse tuottaa mitään haluttua tu-

losta tai käytännönarvoa (2002: 4).   

       Erilainen arviointitoiminta liittyy siis nykyään keskeisesti Suomen hallintotapoihin 

ja sitä tapahtuu enemmän tai vähemmän kaikilla skaaloilla. Kuten aiemmin todettua, ar-

viointitoiminta päätöksenteon ja hallinnon tukena on lisääntynyt merkittävästi viime vuo-

sikymmeninä ja erityisesti 1990-luvulta lähtien ministeriöiden, virastojen ja laitosten it-

senäisyyden sekä toiminnan tuloksellisuuden, taloudellisen tehokkuuden ja muutostarpei-

den seurantatiedon vuoksi sen merkitys on kasvanut (Temmes 2006). Arviointia tarvitaan 

eri hallinnonaloilla muun muassa toiminta- ja taloussuunnitelmien (TTS) laatimista var-

ten. Toiminta- ja taloussuunnitelmien avulla tuotetaan tietoa hallituksen talouspolitiikan 

toteuttamista ja sen valvontaa varten, jolloin voidaan varmistaa hallituksen antamat toi-

mintalinjat ministeriöiden ohjauksessa, sekä kytkeä lopulta asetetut tavoitteet, ministe-

riön toimintapolitiikka sekä tehtävät toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi (Lehtonen et al. 

2008).  

       Arviointitoiminta liittyy siis keskeisesti ohjaukseen ja täten siis myös poliittishallin-

nolliseen päätöksentekoon. Poliittishallinnollisella päätöksenteolla tarkoitetaan tässä yh-

teydessä sitä kokonaisuutta, jossa yhdistyvät valtion erilaiset tavoitteet (esim. yhteiskun-

nalliset, hallintokoneiston toimintaan ja julkiseen palveluntuotantoon liittyvät tavoitteet) 

sekä niihin liittyvä poliittinen päätös tai valinta. Tavoitteisiin liittyvä poliittinen valinta 

on poliittista ohjausta tai poliittishallinnollista päätöksentekoa (Ohjausjärjestelmät s.a.). 

Ohjaus yksinkertaisimmillaan voidaan nähdä suhteena, jossa ohjaava taho pyrkii vaikut-

tamaan ohjattavan tahon käyttäytymiseen (Juntunen 2010: 65) ja ohjauksen voidaan 

nähdä kuuluvan keskeisesti politiikan ja hallinnon väliseen suhteeseen (Oulasvirta et al. 

2002: 16). Hallinnonalan ohjauksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti ministeriöiden oh-

jausta oman hallinnonalansa virastoihin ja laitoksiin. Ohjaus on kaiken kaikkiaan hajau-

tunut eri viranomaisille: eduskunnalle, hallitukselle, ministeriöille, aluehallintoviran-

omaisille ja niin edelleen (Oulasvirta et al. 2002: 22). Kaiken kaikkiaan hallintomme ja 
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hallituksemme luonne on poliittinen, koska jokaisen ministeriön johdossa on poliittinen 

henkilö eli ministeri (Juntunen 2010: 66). Siksi hallintoa ja politiikkaa ei voida erottaa 

toisistaan.  

       Nykyisyydellään arviointitoimintaa on säädetty usealle hallinnonalalle. Esimerkiksi 

terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät ennakkoarvioimaan 

terveys- ja hyvinvointivaikutuksia osana päätöksentekoa (HE 15/2017 vp: 31). Kuntalain 

velvoittamana kuntien on laadittava hyvinvointikertomukset, joiden avulla voidaan seu-

rata kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä (HE 15/2017 

vp: 31). Myös kuntien talousarviot sisältävät arviointitoimintaa, joita varten säädetään 

erikseen arviointiryhmä (HE 15/2017 vp: 56). Lisäksi vaikeassa taloudellisessa olevia 

kuntia arvioidaan erillisellä arviointimenettelyllä (HE 15/2017 vp: 57). Aluehallintovi-

rastojen lakisääteisenä tehtävänä on peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi 

(Laki aluehallinto… 896/2009), jonka tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltaista ja yh-

teiskunnallista muutosta kuvaavaa arviointitietoa kaikille hallinnonaloille. Kerron tästä 

lisää myöhemmin.  

       Eri ministeriöiden toimintapolitiikan, asetettujen tavoitteiden ja kokonaiskuvan hah-

mottamiseksi myös valtiovarainministeriö arvioi peruspalvelujen yhdenvertaista toteutu-

mista. Peruspalvelujen tila -raportti on kahden vuoden välein julkaistava arviointi tai kat-

saus, joka tarkastelee kuntien järjestämiä palveluja ja niiden kehitystä eri näkökulmista. 

Valtiovarainministeriön arviointijaosto (Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta, 

Kuthanek) tekee terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, 

Suomen Kuntaliiton sekä aluehallintovirastojen laatimien aineistojen perusteella johto-

päätökset. Lisäksi raporteissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen kuntia koskevaa toi-

minta- ja taloussuunnitelmatilaston aineistoa. Peruspalvelujen tila -raportti, aluehallinto-

virastojen peruspalvelujen arviointiraporttien kaltaisesti pyrkii antamaan yleiskuvan pää-

töksentekijöille peruspalvelujen saatavuudesta, laadusta, taloudellisuudesta, tuottavuu-

desta, vaikuttavuudesta ja digitalisaatiosta hallinnon eri tasoilta. (Peruspalvelujen tila… 

2016). 
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3. MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS   

Suomen valtio on kohtaamassa julkisen sektorin rakennemuutoksen, jota luonnehditaan 

historian suurimmaksi hallinnollisten toimintatapojen muutokseksi. Uudistuksen myötä 

Suomen julkisesta hallinnosta tulee kolmitasoinen, kun uudet itsehallinnolliset maakun-

nat perustetaan nykyisten maakuntarajojen mukaisesti. Tulevaisuudessa 18 maakuntaa 

järjestää kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaavat pelastustoimesta, ympä-

ristöterveydenhuollosta, työvoimapalveluista, elinkeinojen edistämisestä ja maatalous-

hallinnosta. Hallituksen esityksen mukaan (15/2017 vp: 156) yhtenä keskeisenä tavoit-

teena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto. Lisäksi tavoitteena on 

luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion aluehallinnon, maakuntien ja kuntien vä-

lille (HE 15/2017 vp: 156). Maakuntien toiminta on sataprosenttisesti valtion rahoittamaa. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2020. Tässä kap-

paleessa tarkastelen ensin lyhyesti maakunta- ja sote-uudistukseen johtaneita syitä, avaan 

uudistuksen tavoitteita ja vaikutuksia sekä hahmottelen uudistuksen tuomia rakenteellisia 

ja organisatorisia muutoksia. Tämän jälkeen tarkastelen lähemmin uusia itsehallinnollisia 

maakuntia, arviointitoimintaa ja syntyvää valtakunnallista lupa- ja valvontavirastoa Luo-

vaa, joka tulevaisuudessa muodostaa valtion aluehallinnon.  

 

3.1. Miksi nyt uudistetaan?  

Hallituksen esityksessä (HE 15/2017 vp) maakunta- ja sote-uudistuksen tarpeellisuutta 

on perusteltu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisen saata-

vuuden vaarantumisella. Tämä hallituksen esityksen mukaan on johtunut väestön ikära-

kenteen heikentymisestä, kuntien eriytyvästä kantokyvystä ja palvelujen tarpeen kas-

vusta. Suomen julkisessa taloudessa on esityksen mukaan noin 3,5 prosenttiyksikön suu-

ruinen kestävyysvaje suhteessa bruttokansantuotteeseen, josta merkittävä osa on kohdis-

tunut kuntien talouteen. Kestävyysvaje on seurausta julkisen talouden ikäsidonnaisten 

menojen ennustetusta kasvusta, hitaasta tuottavuuskasvusta ja työpanoksen ennustetusta 

vähenemisestä sekä nykyisestä alijäämästä julkisessa taloudessa. Nämä tekijät ovat joh-

taneet vuosien varrella erinäisiin muutospaineisiin, joista esimerkkeinä Kainuun hallinto-

kokeilu (2005 – 2012) ja Paras-uudistus (2007 – 2013). Paras-uudistuksen tavoitteena oli 
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perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen integrointi, Kainuun hallintokokei-

lussa kyse oli perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integroin-

nista sekä maakunnan liittojen tehtävien siirrosta yhteen ja samaan organisaatioon. (HE 

15/2017 vp: 13).  

       Maakunta- ja sote-uudistuksen taustoja voidaan avata tarkastelemalla viimeisimpien 

hallituskausien ohjelmia. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituskaudella (2011 – 2014) so-

siaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta pyrittiin uudistamaan laadukkaiden, vaikut-

tavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi. Uudis-

tusta yritettiin ajaa osana silloista kuntarakenteen uudistamista, jolloin myös vastuu pal-

veluista olisi säilytetty kunnilla mutta samalla sosiaali- ja terveyspalvelut olisi integroitu 

laaja-alaisesti. Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteiden epäonnistuttua, jatkoi pääministeri 

Alexander Stubb uudistustyötä lyhyeksi jääneellä kaudellaan vuosina 2014 – 2015. Täl-

löin ehdotettiin niin ikään sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelujen 

integroimista kaksitasoisella kuntayhtymämallilla. Kunnat olisivat edelleen vastanneet 

toiminnan rahoituksesta. Uudistus kaatui kuitenkin perustuslakivaliokunnan lausuntoon, 

jonka mukaan esimerkiksi kansanvaltaisuus ei olisi toteutunut esitetyllä mallilla. Muu-

tospaineiden myötä päädyttiinkin lopulta malliin, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-

jestämisvastuu siirtyy kunnilta niitä suuremmille itsehallinnollisille alueille. Pääministeri 

Juha Sipilän hallitus linjasi lopulta marraskuussa 2015, että vastuu sosiaali- ja terveyspal-

veluista siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallinnolliselle alueelle, jotka noudat-

telisivat maakuntarajoja. (HE 15/2017 vp: 13-14) Näitä alueita alettiin kutsua virallisesti 

maakunniksi helmikuussa 2016.  

        Edellä esitetyn selväpiirteiseltä tuntuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymisen 

etenemisen taustalla on kuitenkin erityisesti pääministeri Sipilän hallituskaudella jyllän-

nyt vahva kritiikin ja poliittisen taistelun ilmapiiri. Kiistaa on ollut niin sote-alueiden 

määrästä, itsehallinnollisten alueiden määrästä kuin valinnanvapaudestakin. Suurin po-

liittinen taistelua on käyty hallituspuolueiden Kokoomuksen ja Keskustan välillä. Ennen 

marraskuussa 2015 annettua linjausta 18 itsehallinnollisesta alueesta, käytiin hallituksen 

sisällä valtataistelua sote-alueiden määrästä. Kokoomus toivoi enintään 12 aluetta, Kes-

kusta 18 aluetta. Ylen julkaiseman laskelman (Kiistan taustalla… 2015) mukaan Kes-

kusta olisi hyötynyt – ja hyötynee – kannattajamäärissä mitattuna eniten 18 alueen mal-
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lista, jolloin jopa yhdeksän maakunnan hallitukset koostuisivat keskustalaisenemmis-

töistä. 18 alueen mallilla Kokoomuksen alueiksi olisi muotoutunut viisi, SDP:n alueiksi 

kolme ja RKP:n alueiksi yksi. Yhdeksän alueen mallissa Keskusta olisi valloittanut viisi 

maakuntaa, Kokoomus neljä. Viiden alueen mallissa Kokoomus olisi ollut suurin puolue 

kolmella sote-alueella ja Keskustalla olisi ollut puolellaan vain kaksi aluetta.  

 

3.2. Tavoitteet, vaikutukset ja valinnanvapaus   

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on sekä hallinnollisiin että sosiaali- ja terveyspalveluihin 

liittyviä strategisia tavoitteita. Uudistuksen päätavoitteena on kaventaa terveys- ja hyvin-

vointieroja, parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta sekä pienentää julkisen talou-

den kestävyysvajetta (HE 15/2017 vp: 14). Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia pal-

veluja on tarkoitus hyödyntää paremmin. Hallinto- ja organisaatiouudistusten avulla py-

ritään luomaan edellytyksiä tehokkaimpien ja vaikuttavampien toimintatapojen käyttöön-

otolle. Tehokkaat ja yhdenvertaiset palvelut pyritään takaamaan kaikille siirtämällä pal-

velujen järjestämisvastuu ja rahoitus maakunnille.  

       Sote-uudistuksen tavoitteena on taata ihmisille nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut, 

vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Kaikki julkiset 

sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden ja saman johdon eli maakunnan alaisuuteen. 

Uudistuksen keskeisenä kantimena on asiakaslähtöisyys. Maakunnan tehtävänä on yhteen 

sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi pal-

velu- ja hoitoketjuiksi. Tarkasteltuna asiakasnäkökulmasta tämä tarkoittaa ylimääräisten 

käyntien, odottamisen ja jonottamisen vähenemistä hyvin järjestettyjen palvelujen avulla 

(Sote-uudistus… 2017). Palvelujen tarjoamistavat monipuolistuvat eivätkä ole välttä-

mättä toimipaikkaan sidottuja. Tarkoituksena on tuoda palveluja enemmän ihmisten ko-

teihin ja tarjota sähköisiä, digitaalisia ja liikkuvia palveluja. Palvelujen yhteensovittami-

sen onnistuminen pyritään takaamaan asiakkaita koskevien tietojen käsittelyä ja kulke-

mista sujuvoittamalla. Tässä keskeisenä tavoitteena on tietojärjestelmien yhteensovitta-

minen, jota valtio rahoittanee merkittävästi (Sote-uudistus… 2017). Tietojärjestelmien 

yhteensovittamisen avulla myös syntyvät maakunnat pystyvät jatkossa seuraamaan tieto-

järjestelmien kautta palvelujen kysyntää ja tarjontaa päiväkohtaisesti, jolloin toiminnasta 
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tullee joustavampaa. Tietojärjestelmien yhtenäistämisen avulla on tarkoitus luoda maa-

kunnille työkalu, joiden avulla ne voivat tarpeen mukaan ostaa lisää palveluja yksityisiltä 

ja järjestötuottajilta (Sote-uudistus… 2017). Kokonaisuudessaan digitalisaatio on yksi 

merkittävimmistä tekijöistä, jonka avulla uskotaan saavutettavan säästöjä sote-palve-

luissa ja valtion budjetissa. Tietojärjestelmäuudistuksella tavoitellaan tietojärjestelmiä, 

joiden avulla palvelujen kustannusvaikuttavuutta ja muita keskeisiä tavoitteita olisi hel-

pompi arvioida.  Sähköisillä palveluilla puolestaan tavoitellaan toiminnan tehostamista ja 

resurssien järkevämpää kohdentamista (HE 15/2017 vp: 20). Koko maassa on tarkoitus 

ottaa käyttöön nykyisten kuntien ja kuntayhtymien hyviä sote-palvelukäytänteitä, inno-

vaatioita sekä kehittää uusia palvelumalleja erilaisten hankekokeilujen ja pilottien avulla 

(Sote-uudistus… 2017).  

       Terveyspalveluja voisivat jatkossa tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin 

toimijat. Julkisilla toimijoilla tarkoitetaan maakuntia, yksityisillä yrityksiä ja kolmannen 

sektorin toimijoilla esimerkiksi järjestöjä (Sote-uudistus… 2017). Tämä tarkoittaa, että 

maakunnissa palvelut järjestetään monituottajamallin mukaisesti. Jatkossa asiakas voikin 

valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan palveluista mielei-

sensä, kuitenkin sillä rajoituksella, että palveluntuottaja kuuluu asiakkaan valinnanva-

pauspiiriin. Hallitus linjasi ensimmäisen kerran valinnanvapauden yleisistä periaatteista 

marraskuussa 2015 ja on tarkentanut näitä linjauksia edelleen huhtikuussa ja kesäkuussa 

2016. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjen muutospaineiden toteuttamiseksi 

valmisteltiin uusi hallituksen esitys, joka annettiin eduskunnan käsiteltäväksi 8. maalis-

kuuta 2018. Esityksen (HE 16/2018 vp: 94) mukaisesti asiakas voisi suoran valinnan pal-

veluja varten valita yhden julkisen tai yhtiömuotoisen, yksityisen tai kolmannen sektorin 

ylläpitämän sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön koko Suomen alueelta. 

Kaiken kaikkiaan valinnanvapaus koostuisi suoran valinnan palveluista, maakunnan lii-

kelaitoksen ja sen palveluyksikköjen valinnasta asiakassetelillä ja henkilökohtaisella bud-

jetilla saatavista palveluista. Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan terveydenhuolto-

laissa määrättyjä palveluja, joihin kuuluisivat esimerkiksi terveysneuvonta ja terveystar-

kastukset, yleislääketieteen piiriin kuuluvat asiakkaiden oireiden, toimintakyvyn ja sai-

rauksien tutkimukset, toteaminen ja hoito. Lisäksi suoran valinnan palveluihin kuuluisi-

vat suuterveydenhuolto ja osa sosiaalihuollon palveluista. Maakunnan liikelaitoksen pal-
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velu muodostuisi sosiaalihuollon palveluista sekä pääosasta erikoissairaanhoidon palve-

luista ja joistakin terveydenhuollon palveluista. Maakunnan asukas saisi valita maakun-

tansa liikelaitoksista itselleen sopivimman, mikäli samaa palvelua tuotettaisiin useassa 

palveluyksikössä (HE 16/2018 vp: 97). Maakunnan liikelaitos voisi tarjota asiakkailleen 

palvelutarpeen perusteella asiakasseteleitä tai henkilökohtaista budjettia, jotka asiakas 

saisi käyttää valitsemassaan palveluntuottajassa. Tässä yhteydessä palveluntuottajalta 

edellytettäisiin, että se on hyväksytty asiakassetelipalveluntuottajaksi ja sen velvollisuus 

olisi tuottaa asiakasseteleissä määritetty palvelu ja myös saisi asiakassetelissä määritellyn 

suuruisen korvauksen lopulta maakunnan liikelaitokselta. Asiakas puolestaan suorittaisi 

maksun maakunnan liikelaitokselle (HE 16/2018 vp: 98). Asiakasseteleitä ei siis olisi tar-

koitus käyttää perusterveydenhuollossa tai suunhoidon yksikköjen palveluissa, eivätkä 

sosiaali- ja terveyskeskukset voisi itse myöntää asiakasseteleitä. Valinnanvapaus ei kos-

kisi tahdosta riippumatonta hoitoa eikä valinnanvapaus myöskään vaikuttaisi asiakkaan 

oikeuteen saada kiireellistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa asuinpaikkansa perusteella (HE 

16/2018 vp: 95). Asiakkaalla olisi siis oikeus saada hoitoa tai palvelua myöskin muussa 

kuin valitsemassaan maakunnan liikelaitoksen yksikössä ollessaan väliaikaisesti palvelun 

ulottumattomissa, esimerkiksi toisella paikkakunnalla. Yksiköiden perusvalikoima olisi 

jokaisessa sama ja ne toimisivat maakunnan asettamien edellytysten mukaisesti. Varmis-

taakseen alueensa palvelutason, maakunta voisi asettaa esimerkiksi palveluntuottajien hy-

väksymiselle itse ehtoja (HE 16/2018: 94). Ehdot koskisivat ja niitä sovellettaisiin yhtiö-

muotoisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin sekä suunhoidon yksiköihin.  

       STM ja VM ovat arvioineet valinnanvapauden vaikutuksia on useista näkökulmista. 

Näkökulmista keskeisimpinä ovat olleet vaikutukset viranomaisten tehtäviin, maakuntiin, 

muihin viranomaisiin, aluekehitykseen, talouteen, kielellisiin oikeuksiin, palvelujen tuo-

tantoon, henkilöstöön, työllisyyteen ja yrityksiin, kilpailuun ja markkinoihin. Koosteen 

(Valinnanvapaus… 2016) mukaan erityisesti asiakkaiden näkökulmasta valinnanvapau-

della odotetaan olevan paljon merkityksiä. Erityisesti palvelujen saatavuuden ja asiakas-

lähtöisen toiminnan uskotaan parantuvan tuottajille syntyvien kannusteiden avulla (Va-

linnanvapaus… 2016: 1). Samalla kuitenkin asukkaiden yhdenvertaisuus voi kärsiä, mi-

käli ja kun kaikilla maakunnilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia turvata asiakkaiden va-

linnanvapautta (2016: 1). Lisäksi erityisesti alkuvaiheessa järjestelmä voi näyttäytyä asi-
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akkaille monimutkaisena kokonaisuutena, mikäli kaikilla asiakkailla ei ole tahtoa tai ky-

kyä valita itselleen sopivaa palveluntuottajaa. Lisäksi on arvioitu, että monituottajamalli 

voi vaikeuttaa sote-palvelujen integraatiota (Valinnanvapaus… 2016: 1). Järjestäjien 

suuri koko voi vaikuttaa kuitenkin positiivisesti valinnanvapauspalvelujen yhdenvertai-

seen saatavuuteen eri väestöryhmien ja miesten ja naisten välillä. Kuitenkin samanaikai-

sesti maakuntien väestö- ja yhdyskuntarakenteiden erilaisuus voi hankaloittaa tämän to-

teutumista. On arvioitu, että palveluntarjonta lisääntyy todennäköisesti suurissa asutus-

keskuksissa, mutta harvaan asutuille alueille lisätarjontaa ei todennäköisesti synny (Va-

linnanvapaus… 2016: 1-2). Näin tapahtui esimerkiksi Ruotsin valinnanvapausuudistuk-

sessa noin kymmenen vuotta sitten, kun 88 % uusista terveyskeskuksista perustettiin alu-

eille, joilla hoidon palvelutaso oli jo valmiiksi hyvä tai erittäin hyvä (Wingborg 2017: 1; 

Nurmi 2017). Onkin mahdollista, että valinnanvapaus ja nopea palveluihin pääsy toteutuu 

epätasa-arvoisesti ja jakautuu myös alueellisesti epätasaisesti. Valinnanvapauden usko-

taan lisäävän yritystoiminnan mahdollisuuksia ja monipuolistavan tuottajakuntaa ja tuo-

tantotapoja (Valinnanvapaus… 2016: 2). Samaisesti valinnanvapaus voi heikentää palve-

luntarjoajien kokonaismäärää vain muutamiin yksityisiin toimijoihin ja maakuntien omis-

tamiin yhtiöihin, sillä palvelujen tuottajien laatuvaatimukset ovat tarkkaan määrättyjä ja 

niiden pitäisi vastata sosiaali- ja terveyskeskuksien laaja-alaista osaamista. Voidaan siis 

pitää todennäköisenä, että suurten yritysten määrä toimialalla kasvaa julkisten palvelujen 

yhtiöittämisen myötä (Valinnanvapaus… 2016: 2). Varmoja ei olla myöskään siitä, vai-

kuttaako valinnanvapausmalli positiivisesti menokehityksen hillitsemiseen ja säästöta-

voitteisiin. Malliin liittyy paljon markkinoiden avaamisen, kilpailuprosessien dynamiikan 

ja sen ohjauksen riskitekijöitä. Erityisesti monituottajajärjestelmän kehittäminen aiheut-

tanee merkittäviä muutoskustannuksia, jotka liittyvät ensisijaisesti hallinnon ja hallinta-

tavan muutoksiin (Valinnanvapaus… 2016: 3). Yhdeksi suurimmista ongelmista valin-

nanvapaudessa on nostettu tarvittavan tietopohjan puutteellisuus, joka olisi erityisesti 

käynnistysvaiheessa kriittisen tärkeä (2016: 3). Lisäksi maakuntien järjestämistehtävää 

pidetään haasteellisena, sillä valinnanvapausjärjestelmä vaatinee uudenlaista johtamis-

osaamista. Maakuntien lähtökohdissa ja voimavaroissa on runsaasti alueellisia eroavai-

suuksia, jolloin erityisesti valinnanvapausjärjestelmän kehittämisessä, ylläpidossa ja 

markkinoiden kehittämisessä kohdattaneen suuria haasteita (Valinnanvapaus… 2016: 3).  
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 Maakuntauudistuksen tavoitteena on luoda Suomeen moderni ja kustannustehokas kol-

miportainen julkinen hallinto. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on turvata palvelut ja 

sujuvoittaa niissä asiointia sekä tarjota kansalaisille lisää mahdollisuuksia osallistua ja 

vaikuttaa päätöksentekoon. Uudistuksella pyritään myös luomaan tarkoituksenmukainen 

työnjako valtion, kuntien ja maakuntien välillä. Tämän avulla vahvistetaan julkisen ta-

louden kestävyyttä ja hillitään kustannusten kasvua (Mitä maakuntauudistus… 2018). 

Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen hallituksen 10 miljardin euron säästötavoit-

teesta noin 3 miljardia. Palveluja uudistetaan kaiken kaikkiaan digitaalisiksi, asiakasläh-

töisiksi ja kustannustehokkaiksi. Lisäksi yritysten tarvitsemat palvelut kootaan saman toi-

mijan vastuulle. 

 

3.3. Uusi hallintorakenne ja organisaatiot   

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen Suomen julkisesta hallinnosta vastaa valtio, itse-

hallinnolliset maakunnat ja itsehallinnolliset kunnat. Lisäksi julkisen hallinnon uusiksi 

toimijoiksi lasketaan sote-yhteistyö -alueet, joita on viisi (Toimijat… s.a.). Palveluntuot-

tajat ovat julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi perustetaan valta-

kunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova.  

       Maakunta- ja sote-uudistuksen virallisten sivujen (Toimijat… s.a.) mukaan sosiaali- 

ja terveyspalvelujen järjestämisen näkökulmasta työnjako valtion, maakuntien, kuntien ja 

Luovan välillä näyttäytyy selväpiirteisenä. Valtio vastaa sote-linjausten tekemisestä, val-

takunnallisesta työnjaosta, tuotannon järjestämisen linjauksista ja aluerajat ylittävästä 

tehtävien työnjaosta. Valtion tehtäviin lukeutuvat myös sosiaali- ja terveyspalveluihin 

liittyvät laajakantoiset investoinnit, palvelujen saatavuuteen liittyvät toimet (jotka eivät 

ole maakuntien tai kuntien vastuulla), tietohallinnon ja ICT:n ohjaus sekä maakuntien 

sopimuksellinen ohjaus. Maakuntien vastuulla on järjestää ja rahoittaa sosiaali- ja tervey-

denhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto ja muut alueelliset palvelut. Lisäksi 

maakunnille siirtyvät maakuntien liittojen tehtävät, alueelliset kehittämistehtävät ja elin-

keinojen edistämisen tehtävät, alueiden käytönohjaus ja suunnittelu sekä maakunnallisten 

identiteettien ja kulttuurin edistäminen. Maakuntien tehtävänä on vastata maakuntien vä-

lisestä yhteistyöstä ja yhteisten ICT-palvelujen ja muiden tukipalvelujen kehittämisestä. 
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Maakuntien alueilla toimivat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat 

muodostuvat maakunnan yhtiöistä, osakeyhtiöistä, osuuskunnista, yhdistyksistä ja yhtei-

söistä. Sote-yhteistyöalueiden vastuulle on keskitetty vaativampien palvelujen tehtävät ja 

ne vastaavat palvelujen, investointien ja palvelurakenteen yhteensovittamisesta. Lisäksi 

sote-yhteistyöalueiden vastuualueeseen kuuluu kehittämistyö, erilaiset yhteistyötehtävät 

ja ne vastaavat osaamiskeskuksista ja ensihoitokeskuksista. Kuntien tehtäviksi jää laissa 

erikseen säädetyt paikalliset tehtävät, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, paikallinen 

demokratia ja elinvoima sekä muut yleisesti kunnan toimialaan liittyvät tehtävät. Valta-

kunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova valvoo edellä esitettyjen asioiden toiminnan 

laillisuutta ja velvoitteiden toteutumista koko Suomen alueella. (Toimijat… s.a.) Työnja-

koa julkishallinnollisissa tehtävissä kaiken kaikkiaan valtion, maakunnan ja kunnan vä-

lillä havainnollistaa alla oleva taulukko (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Työnjako kuntien, maakuntien ja valtion välillä maakunta- ja sote-uudistuksen jäl-

keen. Lähde: Maakunnan tehtävät s.a. Taulukkoa muokattu.   

Kunnat Maakunnat Valtio 

Osaaminen ja sivistys 

Terveys ja hyvinvointi 

Liikunta ja kulttuuri 

Nuorisotoimi 

Paikallinen elinkei-

nopolitiikka 

Maankäyttö ja rakenta-

minen 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvalli-

suuden edistäminen 

Pelastustoimi 

Ympäristöterveydenhuolto 

Aluekehittäminen 

Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus 

Työ- ja elinkeinopalvelut 

Liikennejärjestelemäsuunnittelu ja jouk-

koliikenteen alueellinen suunnittelu 

Maaseudun kehittäminen ja lomituspal-

velut 

Oikeusvaltion ylläpito ja 

kehitys 

Perusoikeuksien turvaa-

minen ja arviointi 

Turvallisuustehtävät 

Valtakunnalliset ja kan-

sainväliset tehtävät 

Yleinen edunvalvonta 

Valtiovarainministeriön (Maakunta- ja… 2018) mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen 

myötä noin 430 organisaatiota ja instituutiota lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään 18 

maakunnalle ja valtakunnalliselle lupa- ja valvontavirastolle, Luovalle. Tällä hetkellä 

Manner-Suomen ympäristöterveydenhuollosta vastaa 62 yhteistoiminta-aluetta, sosiaali- 

ja terveydenhuollosta 190 organisaatiota ja pelastustoimista 22 pelastuslaitosta. Suo-

messa on 56 maaseutuhallintoa, 18 maakunnan liittoa, 15 elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskusta (ELY-keskukset), 15 työ- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimistot), kuusi alue-

hallintovirastoa ja 44 lomituksesta vastaavaa kunnallista paikallisyksikköä (Maakunta- 

ja…  2018: 3). Kuntien määrä (295) pysyy uudistuksessa ennallaan. Arvioiden mukaan 
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maakuntien palvelukseen siirtyy yhteensä noin 10 850 henkilötyövuotta. TE-toimistoista 

siirtyy 2560 henkilötyövuotta, ELY-keskuksista 2025, aluehallintovirastoilta 100, 

KEHA-keskuksista 465 ja kunnista ja kuntayhtymistä (muut kuin sote- ja pelastustoimen-

tehtävät) noin 5700 henkilötyövuotta. Luovaan siirtynee aluehallintovirastoista 1010 hen-

kilötyövuotta, ELY-keskuksilta 400, KEHA-keskuksilta 60 ja Valviralta 140 henkilötyö-

vuotta, eli yhteensä 1610 henkilötyövuotta. (Hallituksen esitys… 2018). Sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen järjestämisorganisaatioista siirtyy maakunnille noin 200 000 henkilötyö-

vuotta (Pöysti 2016: 3). Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokoaikaisesti muutetun henki-

lön työpanosta. Muutettu työpanos perustuu yrityksen tai yhteisön kaikkien palkattujen 

tuntimääriin (säännöllinen työaika + ylityötunnit), jotka jaetaan yrityksen tai yhteisön ko-

koaikaisten palkansaajien keskimääräisillä palkatuilla tunneilla vuodessa (Henkilötyö-

vuosi s.a.). Kaiken kaikkiaan maakunta- ja sote-uudistus tarkoittaa merkittävää eri sekto-

reiden tehtävien ja voimavarojen kokoamista yhteen monialaisiksi maakunniksi (HE 

15/2017 vp: 211). Alla on nähtävillä taulukko organisaatioiden nykytilasta ja niiden vä-

henemisestä uudistuksen jälkeen (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Julkisen hallinnon organisaatiot 2018 ja uudistuksen jälkeen 2020. Lähde: maa-

kunta- ja sote-uudistuksen yleisesittely (s.a.). Taulukkoa muokattu.   

Julkinen hallinto vuonna 2018 Yksiköiden 

määrä 2018 

Julkinen hallinto vuodesta 2020 

Ympäristöterveydenhuollon yh-

teistoiminta-alueet 

62  

 

 

 

 

18 MAAKUNTAA 

Lomituksen kunnalliset paikallis-

yksiköt 

44 

Pelastuslaitokset 22 

Maaseutuhallinnot 56 

Maakuntien liitot 18 

Sosiaali- ja terveydenhuollon orga-

nisaatiot 

190 

ELY-keskukset 15 

TE-toimistot 15 

Aluehallintovirastot 6 Valtakunnallinen lupa- ja valvonta-

virasto 

Yksiköt yhteensä 428 19 

Valtion aluehallinnon näkökulmasta eli ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen osalta 

tapahtuu merkittäviä muutoksia. Suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä kootaan syn-

tyvään valvonta- ja lupavirasto Luovaan, osa tehtävistä siirtyy maakunnille. ELY-keskus-

ten tehtävät jakautuvat maakunnille, valtiolle, Tekesille, Luovalle ja Liikennevirastolle. 
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Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4) on esitetty keskeisimmät tehtävien siirrot maakun-

tien liitoilta, TE-toimistoilta, aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta ja KEHA-keskuk-

selta. 

Taulukko 4. Tehtävänsiirrot. Lähteet: Maakuntauudistus ELY… (2017), Maakuntauudistus 

(2018) & Hallituksen linjaus… (2016). 

ENNEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUSTA 1.1.2020 

Organisaatio Toimenpide Tehtävät Organisaatio 

Maakunnan 

liitot 

18 kpl 

Jäsenkunnat 

saavat  

lakkauttaa  

Kaikki lakisääteiset tehtävät Maakunnille 

TE-toimistot 

15 kpl 

Lakkautetaan Kaikki TE-toimiston nykyiset 

tehtävät 

Maakunnille  

Julkiset kasvupalvelut 

ELY-keskuk-

set  

15 kpl  

Lakkautetaan 1. Pääosa elinkeino –ja liikenne-

tehtävistä 

2. Valtakunnalliset elinkeino- ja 

liikenne tehtävät ja yleisen edun 

valvonta 

3. Innovaatio- ja keksintötoi-

minta, liiketoiminnan kansainvä-

listyminen ja kehittämis- ja 

koordinaatiotehtävät sekä pienet 

energiatuen tehtävät 

4. ELY-yrityspalvelut  

5. Ympäristölupien valvonta & 

ympäristövaikutusten arviointi 

6. Liikenteen asiakaspalvelukes-

kus ja liikennelupatehtävät 

7. Alueiden käyttö ja rakentami-

sen ohjaus, kulttuuriympäristön 

hoito, vesivarojen käyttö ja 

hoito, vesien ja merensuojelun 

tehtävät, ympäristötiedon tuotta-

minen, vesitalous, vieraslaji-

asiat, luonnonmonimuotoisuu-

den edistäminen, kalatalous 

1. Maakunnille 

2. Valtiolle 

3. Tekesille 

4. Maakunnille 

Julkiset kasvupalvelut 

5. Luovalle 

6. Liikennevirastolle 

7. Maakunnille 

Aluehallinto- 

virastot  

6 kpl 

Lakkautetaan 1. Ympäristöhallinnon luvat, 

ympäristövalvonta, alueellinen 

alkoholivalvonta, ympäristöter-

veydenhuollon ja elintarvikeva-

liokunnan tehtävät, eläinten ter-

veyden ja hyvinvoinnin tehtävät  

2. Kaikki muut aluehallintovi-

rastojen tehtävät 

1. Maakunnille 

2. Luovalle  

KEHA 

(1 kpl) 

Integroidaan 

maakuntien 

yhteiseksi pal-

veluyksiköksi  

Valtakunnalliset palvelu- 

konseptit  

Maakunnille 
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3.4. Alueellinen itsehallinto 

Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi Suomen hallintorakenteeseen sekä vi-

ranomaisten vastuukenttiin ja keskinäisiin suhteisiin. Uudistuksen myötä kuntien ohella 

myös maakunnat olisivat jatkossa itsehallinnollisia viranomaisia suhteessa valtioon (HE 

15/2017 vp: 213). Maakuntauudistuksen avulla valtion aluehallinto ja maakuntahallinto 

yhteen sovitetaan ja kuntien, maakuntien ja valtion välinen tehtävänjako uudistetaan. Tä-

män kappaleen tiedot ovat hallituksen esityksestä (15/2017) ellei toisin mainita. 

       Hallituksen esityksen mukaan kuntien ja syntyvien maakuntien välinen työn- ja toi-

mivallanjako olisi selkeä (HE 15/2017 vp: 213). Tehtävistä on tarkoitus määrätä tarkasti 

laissa. Kunnat vastaisivat edelleen itsehallintonsa nojalla ottamista tehtävistään sekä kun-

nille laissa säädetyistä tehtävistä. Myös maakunnat hoitaisivat maakuntalaissa sille mää-

rättyjä tehtäviä. Maakunnalla ei kuitenkaan olisi kuntien kaltaisesti yleisen toimialan teh-

täviä. Kuntien ja maakuntien välisillä sopimuksilla maakunnat voisivat ottaa järjestettä-

väkseen myös joitakin kunnille tarkoitettuja tehtäviä, edellyttäen kuitenkin sitä, että niin 

olisi kaikkien alueen kuntien kanssa yhteistyössä sovittu ja kunnat rahoittaisivat tehtävät. 

Yhteistyötä maakuntien ja kuntien välillä voisi tapahtua myös esimerkiksi henkilöstö-, 

toimitila- ja kiinteistöhallintoa koskevissa tukipalveluissa. Maakunta- ja sote-uudistuksen 

onkin arvioitu jopa lisäävän viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta yli organisaatiora-

jojen. Erityisesti kuntien ja maakuntien yhteisien asiakasryhmien palvelujen järjestämi-

seen liittyvissä asiayhteyksissä yhteistyön tarve ja merkitys lisääntynee. Yhteistyön li-

sääntyvä tarve johtuu pääsääntöisesti uudistuksen keskeisimmästä tavoitteesta koota asi-

antuntemus yhteen moniammatillisiin palvelukokonaisuuksiin. Suhteessa maakuntiin ja 

kuntiin valtion rooli uudistuksen jälkeen olisi toimia ohjaavana tahona. Valtio ohjaisi 

kuntien ja maakuntien toimintaa ja taloutta. Kuntien osalta ohjauksen kattama tehtävänala 

kaventuisi, mutta maakuntiin kohdistettu ohjaus olisi tiukkaa. Tämä johtuisi muun mu-

assa siitä, ettei maakunnilla olisi kuntien tapaa verotusoikeutta ja niiden toiminta perus-

tuisi sataprosenttisesti valtion rahoitukseen. Ministeriöistä erityisesti sosiaali- ja terveys-

ministeriön asema ohjaustehtävissä vahvistuisi ja sen nimenomaiseksi tehtäväksi muo-

dostuisikin maakuntien ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tehtävää varten sosiaali- 

ja terveysministeriöön perustettaisiin uusi ohjausyksikkö. Hallituksen esityksessä ei ole 
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arvioitu esityksen vaikutuksia valtion alue- ja keskushallinnon toimijoihin ja aluejakoi-

hin. Esityksen mukaan näitä on mahdollista tarkastella vasta valtion aluehallinnon uudel-

leenorganisointia koskevan hallituksen esityksen yhteydessä. (HE 15/2017: 213-214) 

Tätä esitystä ei oltu vielä toukokuussa 2018 tehty.  

       Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimuskunnan julkaisun (Antikainen et al. 2017: 58) 

mukaan maakuntauudistus vaikuttaa väistämättä Suomen valtion alueelliseen olemuk-

seen ja aluekehittämisjärjestelmään. Uudistus muuttaa erityisesti kunnan asemaa ja mer-

kitystä Suomen aluerakenteessa sekä myös kunnallisen itsehallinnon olemusta tehtävien 

vähentyessä merkittävästi. Antikaisen ja muiden (2017: 59) mukaan maakuntauudistuk-

sen lähtökohtana on keskusjohtoinen yhtenäisvaltio, jota dominoi ministeriöiden nor-

miohjaus ja valtiovarainministeriön alati kasvava valta. Kirjoittajien mukaan valtiovallan 

hajauttaminen on ennen maakuntauudistusta tapahtunut lähinnä vain kuntien kautta – uu-

distuksen jälkeen valtaa jaettaisiin uudestaan kahdesta eri suunnasta. Kuntien ja kuntayh-

tymien tehtävien siirtyessä maakunnille, on kyse merkittävästä tehtävien ja toimivallan 

yhtenäistämisestä ja yhteen sulattamisesta, jollaista ei ole ennen Suomessa nähty. Kaiken 

kaikkiaan kirjoittajien mukaan itsehallinnollisten maakuntien perustamisessa on kyse val-

lan hajauttamisesta, poliittisen osallistumisen lisäämisestä ja kansalaisyhteiskunnan vah-

vistamisesta (Antikainen et al. 2017: 60). Alueellinen itsehallinto voidaan kirjoittajien 

mukaan määritellä lähtökohtaisesti poliittisen toimijuuden ja poliittisen vapauden perus-

teella. Alueellisen itsehallinnon toimijat ovat siis ainakin osittain vapaita toisista poliitti-

sista toimijoista ja instituutioista. Lisäksi itsehallinnollisilla alueilla täytyy olla poliittisia 

päämääriä ja ideoita, joiden toteuttamiseen itsehallintoalueet tarvitsevat toisten instituu-

tioiden tunnustusta sekä eri tavoin hankittavia rahavaroja. Lisäksi alueellisen itsehallin-

non ulottuvuuksiksi kirjoittajat määrittelevät resurssit (veronkanto-oikeus, kyky hankkia 

lainaa ja taloudellisten resurssien saamisen oikeus) ja legitimiteetin. Selvityksen tietojen 

mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä syntyvät maakunnat eivät täytä aina-

kaan Euroopan unionin vuonna 1985 asettamia laajan alueellisen itsehallinnon ehtoja. 

Ehdot jäävät täyttymättä ainakin verotusoikeuden osalta. Selvityksen mukaan Suomeen 

muodostunee hyvin kapean tai lähes olemattoman itsehallinnon maakuntia ja samalla 

myös kuntien itsehallinto kaventuu. Tämän seurauksena valtion keskushallinto vahvistuu. 

Ennen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa, on kuitenkin mahdotonta arvioida 
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sitä, millaisen muodon alueellinen itsehallinto (kunnat ja maakunnat) lopulta ottaa. (An-

tikainen et al. 2017: 60-61).         

       Ennen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaanastumista on kuitenkin mahdollista 

tarkastella maakuntien itsehallintoa kunnallisen itsehallinnon näkökulmia hyödyntäen. 

Itsehallinto voidaan nähdä joko prosessina, jossa valtio on antanut kunnille itsehallinnon 

tai kokonaisuutena, jossa kunnat ja valtio ovat saman arvoisia, yhtä demokraattisia ja it-

sehallinnollisia toimijoita suhteessa toisiinsa (Harisalo 2011: 43). Itsehallinnon keskeisin 

idea on se, että tietyn alueen ihmiset voivat hoitaa ja päättää itse omaan yhteisöönsä liit-

tyvistä asioista (Haveri & Airaksinen 2011: 51). Keskeistä myös on, että asukkailla on 

mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon joko suoraan tai valitsemansa edustuston avulla 

(Haveri & Airaksinen 2011: 51). Läheisyysperiaatteen (subsidiariteetti) mukaan kaikki 

julkisen vallan päätökset tulisi tehdä lähellä ihmistä, mahdollisimman paikallisella tasolla 

ja ylemmille tasoille kuuluisivat vain ne päätökset, joita on mahdotonta tehdä alemmilla 

tasoilla (Haveri & Airaksinen 2011: 52). Eurooppalaisittain tarkasteltuna suomalainen 

kunnallinen itsehallinto on vahva, sillä valtiotason ja paikallisen tason välillä ei ole muita 

hallintotasoja (Haveri & Airaksinen 2011: 52). Itsehallinnon ominaisimmat piirteet ovat 

oikeus valita hallintoelimen toimijat demokraattisesti ja oikeus verotukseen (Sallinen 

2011: 349). Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä demokratia täyttyy, verotusoikeus ei.   

 

3.5. Valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova 

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä aluehallintovirastot ja ELY-keskukset lakkau-

tetaan ja tilalle perustetaan valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova. Virastoon 

kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä aluehallintovirastoista, ELY-keskuk-

sista, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Uudistuksen myötä myös 

Valvira päättää toimintansa. Viraston päätehtävänä on turvata perusoikeuksien ja oikeus-

turvan toteutumista sekä valvoa yleistä etua hoitamalla lainsäädäntöön kuuluvia toimeen-

pano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto on valtakunnallinen, mutta sillä on alueellisia 

toimipaikkoja. Viraston toimipaikat ovat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jy-

väskylässä, Kajaanissa, Kokkolassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenran-

nassa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja 
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Vaasassa. Toimipaikkoja on siis 18. (Mikä on… s.a.) Uuden viraston tarkoituksena olisi 

valvoa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, terveydensuojelua, varhaiskasvatusta, 

opetustoimea, työsuojelua, ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua. Lisäksi virasto vas-

taisi kuntien ja maakuntien laillisuusvalvonnasta, kasvupalvelujen ja pelastustoimen val-

vonnasta, elinkeinovalvonnasta sekä palkkaturvaan liittyvistä tehtävistä, siviilipalvelus-

keskuksen tehtävistä ja monista muista kansalaisen oikeussuojatehtävistä. (Uusi Val-

tion… 2017).  

       Arvioiden mukaan tehtävien kokoamisella ja valtakunnallisen toimivallan avulla uusi 

virasto mahdollistaisi vaikuttavamman, asiakaslähtöisemmän, yhdenmukaisemman ja 

kustannustehokkaamman toiminnan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävissä. Tavoit-

teena on luoda rakenne, joka mahdollistaa poikkihallinnollisten tavoitteiden toimeenpa-

non, paremman ennakoinnin ja paremman suunnittelun (Uusi Valtion… 2017).  

 

3.6. Tulevaisuuden arviointitoiminta 

Hallituksen esityksessä sote- ja maakunta-uudistuksesta (HE 15/2017 vp) on ehdotuksia 

myös tulevaisuuden arviointitoiminnasta maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Ensin-

näkin perusoikeuksien turvaaminen ja niiden arviointi kuuluisi valtiolle (HE 15/2017 vp: 

157). Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden onnistumiseksi ja rahoituksen varmista-

miseksi tehtäisiin maakuntien talouden arviointimenettelyjä (HE 15/2017 vp: 165). Arvi-

ointimenettelyllä tarkoitettaisiin prosessia, jossa valtiovarainministeriön, sosiaali- ja ter-

veysministeriön ministeriön ja maakuntien edustajista koostuva arviointiryhmä arvioisi 

maakunnan tilanteen. Puheenjohtaja olisi puolueeton (HE 15/2017 vp: 177). Koska uu-

distuksen myötä sosiaali- ja terveysministeriön rooli maakuntien ohjaajana kasvaa (HE 

15/2017 vp: 213), myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli STM:n alaisena tutki-

muslaitoksena kasvaa. Hallituksen esityksen (15/2017 vp: 213) mukaan yksi ohjaamisen 

väline olisi palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden arviointi.  

       Kaiken kaikkiaan tarve arviointitoiminnalle hallituksen esityksen mukaan kasvaa 

maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Syntyvät maakunnat ovat keskenään erilaisia koil-

taan ja rakenteiltaan, jolloin seurantaa ja jälkikäteisarviointia olisi uudistuksen jälkeen 
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tehtävä sekä kansallisesti että maakunnittain (HE 15/2017 vp: 295). Seurannan ja arvi-

oinnin tulisi olla luonteeltaan ajantasaisia ja säännöllisiä (HE 15/2017 vp: 296).  

       Erityisesti maakuntien ja terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen roolit arviointityössä 

kasvavat maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Jatkossa THL arvioisi maakuntien kykyä 

järjestää palveluja. Keskeiset kysymykset olisivat: ”vastaako palvelujen saatavuus maa-

kunnissa väestön tarpeisiin yhdenvertaisesti?” ja ”onko palvelut toteutettu kustannusvai-

kuttavasti?” (Arviointi s.a.). Arviointitehtävä olisi THL:lle uusi lakisääteinen tehtävä. 

(Arviointi s.a.). Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyyttä 

varten STM laatisi vuosittain arvioinnin, joka toteutettaisiin valtakunnallisesti ja maakun-

nittain (HE 15/2017 vp: 749). Selvityksessä tarkasteltaisiin sote-palvelujen tarvetta, saa-

tavuutta, laatua ja arvioitaisiin tulevaa kehitystä (HE 15/2017 vp: 749). Tarkoitus olisi, 

että selvitys sisältäisi toimenpide-ehdotuksia, joilla sote-palvelujen tasa-arvoinen toteu-

tuminen voitaisiin taata. Esityksen mukaan arvioinnin tulisi sisältää toimenpide-ehdotuk-

sia julkisentalouden suunnitelmia, talousarvioita, valtakunnallisten strategisten tavoittei-

den laatimista sekä valtakunnallista ohjausta varten (HE 15/2017 vp: 749). Hallituksen 

esityksen (15/2017 vp: 749-750) mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnista sää-

dettäisiin laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pykälän 30 mukaisesti:  

1) kukin maakunta laatii vuosittain raportin alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden ti-

lasta  
2) aluehallintovirasto laatii vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yhteydessä 

saatujen tietojen perusteella raportin alueensa maakuntien palvelujen yhdenvertaisesta 

saatavuudesta 
3) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos analysoi maakuntien ja aluehallintoviraston raportit ja 

antaa sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisen sekä aluekohtaisen asiantuntija-

arvion vuosittain siitä, vastaako palvelujen saatavuus väestön tarpeita yhdenvertaisesti 

sekä palvelujen kustannusvaikuttavasta toteutuksesta.  

Myös tulevalle lupa- ja valvontavirastolle on siis esitetty säädettävän arviointitoimintaa. 

Laissa valtion valvonta- ja lupavirastosta on säädetty pykälässä 17 arviointitehtävistä seu-

raavasti:  

Sosiaali- ja terveysalan tehtävistä vastaava toimiala vastaisi myös tehtäviensä hoitamiseksi 

tarpeellisista arviointitehtävistä. Arviointitehtävistä voitaisiin säätää tarkemmin valtioneu-

voston asetuksella. Tällaisia tehtäviä olisivat esimerkiksi valvonnan menetelmien kehittämi-

seen ja valvonnan vaikuttavuuden arviointiin liittyvät tehtävät, riskianalyysien teko ja yleinen 

valvonnan tietopohjan kehittämiseen liittyvä arviointi. Viraston vastuulle kuuluisivat siis jat-
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kossakin vain valvontatehtäviin kiinteästi liittyvät viraston sisäiseen toimintaan liittyvät arvi-

ointitehtävät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaisi jatkossakin yleisistä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon arviointitehtävistä. (Laki valtion lupa- ja… s.a.: 21)      

Valtion lupa- ja valvontaviraston 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä vas-

taava toimiala vastaa myös tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisista arviointitehtävistä, joista 

voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (Laki valtion lupa- ja… s.a.: 35).  

 

Hallitusten esityksen (15/2017 vp) ja luonnoksen laista valtion valvonta- ja lupavirastosta 

(Laki valtion lupa- ja… s.a.) päätellen arviointitoiminta vahvistuu erityisesti maakun-

nissa, STM:ssä ja THL:ssä. Syntyvän valtakunnallisen lupa- ja valvontaviraston Luovan 

arviointitoiminta säädettäisi keskittymään enemmän sen omaan substanssialaansa. Herää 

kuitenkin kysymys, että jos Luova on valtion aluehallintoviranomainen ja tehtävänä on 

valvonta- ja lupa-asioiden tarkastelu, eikö silloin myös ohjaamiseen tarvittavan kokonais-

valtaisen arviointitiedon tuottaminen olisi tärkeää? 
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4. PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI 

Kuten aiemmin todettua, peruspalvelujen arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen 

tehtävä. Aluehallintovirastot arvioivat alueensa peruspalvelujen yhdenvertaista toteutu-

mista vaihtuvin teemoin, näkökulmin ja arviointikohtein. Peruspalvelujen arviointia tuo-

tetaan kunnille, maakunnille ja valtiolle päätöksenteon, suunnittelun ja kehittämisen tu-

eksi.  

       Stenvallin (2002: 54) mukaan jo 2000-luvun alussa silloisten lääninhallitusten kes-

keisimmäksi ohjausvälineeksi sosiaali- ja terveyspalveluosaston ja kuntien välillä oli 

noussut informaatio-ohjaus. Informaatio-ohjaus tarkoittaa sitä, että ohjaus perustuu neu-

vontaan ja tietoon. Sen välineitä ovat erilaiset lääninhallitusten antamat informaatiotilai-

suudet kunnille sekä peruspalvelujen arviointi. Ministeriöiden ohjaukseen perustuen, lää-

ninhallitukset (myöhemmin aluehallintovirastot) arvioivat peruspalvelujen yhdenvertai-

suuden toteutumista alueellisesti. Stenvallin (2002: 54-55) mukaan peruspalvelujen arvi-

oinnit auttavat ministeriöitä kohdentamaan ohjaustaan ja siksi peruspalvelujen arvioinnit 

tulisikin kohdentaa nimenomaan ministeriöiden strategisten linjojen toteuttamisen ydin-

tekijöihin. Vaikka peruspalvelujen arvioinnin perimmäinen tarkoitus on jalo, on Stenval-

lin (2002: 55) mukaan käyty keskustelua siitä, onko arviointi uhka kunnalliselle itsehal-

linnolle. Uhkaksi peruspalvelujen arviointi voi muodostua, jos arvioinnin tarkoituksena 

on tuottaa tietoa valtion ohjausta ja valvontaa varten. Samaisesti kuitenkin on mahdol-

lista, että ilman seuranta- ja valvontatietoa poliittishallinnollinen päätöksenteko ja ohjaus-

prosessi kokonaisuudessaan jäävät puutteellisiksi, kun ohjaajat eivät saa arviointitietoa 

jälleenohjausta varten (Oulasvirta et al. 2002: 35). Stenvall (2002: 55) kuvaili peruspal-

velujen arviointiin liittyvää keskeisintä kysymystä seuraavasti:  

       Kysymys on kuitenkin ennen kaikkea siitä, millä tavoin tuotettua tietoa hyödynnetään oh- 

       jauksessa eli onko peruspalveluiden arviointitieto enemmänkin toiminnan kehittämisen vai  

       kontrollin lähtökohtana? 

Vuonna 2016 julkaistussa Pohjois-Suomen alueellisessa peruspalvelujen arviointirapor-

tin johdanto -kappaleessa peruspalvelujen arvioinnin käyttötarkoitus esitettiin seuraavasti 

(seuraavalla sivulla):  

       Arviointia voidaan hyödyntää peruspalvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa kuin myös 

       kansalaiskeskustelussa. Aluetason vertailevaa tietoa julkisten peruspalvelujen tilasta tarvi 
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       taan yhä enemmän.  Vuoden 2019 alusta voimaan tuleva (sic!) maakuntauudistus tuo suuria  

       muutoksia peruspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Uudistuksen keskeinen tavoite on  

       palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen kaikkialla Suomessa. Aiemmissa arvioin- 

       neissa kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa, kun arvioimme uudistusten vaikutuksia.   

       Kehitämme peruspalvelujen arviointia tulevaisuudessa monipuolisemmaksi ja reaaliaikai- 

       semmaksi digitalisaation avulla.  Tavoitteena on, että arviointi palvelee entistä paremmin eri  

       tahojen perustyötä ja valtakunnallisten uudistusten toimeenpanon seurantaa. (Pohjois-Suo- 

       men… 2016). 

 

4.1. Peruspalvelujen määritelmä 

Käsitteenä peruspalvelu ei ole yksinkertainen eikä peruspalveluja ole tarkkaan määritetty 

säännöksissä (Heuru et al. 2011: 53). Peruspalveluilla voidaan tarkoittaa kuntien järjes-

tämis- ja rahoitusvastuulla olevia erityislainsäädäntöön perustuvia palveluja, joita ovat 

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä opetus- ja kulttuuritoimen palve-

lut (Peruspalveluohjelma… 2014: 29). Joissakin tapauksissa peruspalveluiksi luetaan ne 

kuntien järjestämät peruspalvelut, joihin kunnat saavat valtionosuutta (Hiironniemi 2012: 

45). Valtiovarainministeriön (Kunnan peruspalvelujen… s.a.) mukaan kunnan peruspal-

velujen valtionosuuden alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasva-

tus (päivähoito), esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi (asukasperusteinen) 

ja taiteen perusopetus (asukasperusteinen). Usein peruspalvelut tarkoittavat palveluja, 

jotka koskevat suurta määrää ihmisiä ja jotka vaikuttavat ihmisen jokapäiväiseen elämään 

(Heuru et al. 2011: 53). Niin ikään niiden puuttuminen vaikuttaisi merkittävän kielteisesti 

ihmisten elämään. Heurun ja muiden (2011: 53) mukaan peruspalvelujen painopisteinä 

ovat sivistykselliset ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liikenne- ja turvallisuuspalvelujen 

toteutuminen. Lähtökohdan määrittelylle antavat perustuslaissa määritellyt perusoikeudet 

(Heuru et al. 2011: 53). Vuonna 2014 julkaistussa Pohjois-Suomen peruspalvelujen arvi-

ointiraportissa (Pohjois-Suomen… 2014: 3) määriteltiin peruspalvelut näin:  

       Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten arviointikohteena ole 

       villa peruspalveluilla tarkoitetaan pääasiassa niitä palveluja, jotka koskevat suurta joukkoa  

       ihmisiä ja jotka vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden puuttuminen ai- 

       heuttaa merkittäviä ongelmia.”  
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Vuonna 2012 julkaistussa valtakunnallisessa peruspalvelujen arvioinnissa peruspalvelui-

hin laskettiin kuuluvaksi väestön usein tarvitsemat välttämättömyyspalvelut ja näitä pal-

veluja voidaan luokitella esimerkiksi perustarpeisiin, elinkaareen, turvallisuuteen, yrittä-

jyyteen tai elinkeinoihin (Aluehallintovirastojen… 2012: 31). Kuten edellä todettua, pe-

ruspalvelut ovat yhdistettävissä kansalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin. Perustuslaissa 

(Suomen perustuslaki 731/1999) on määritelty Suomen oikeuksia, joihin sisältyy (toki 

lukemattoman muun kansalaisoikeuden ohella) esimerkiksi oikeus työntekoon (18 $), oi-

keus sosiaaliturvaan (19 $), oikeus maksuttomaan perusopetukseen (16 $) ja vastuu ym-

päristöstä (20 $). Jokaisen pykälän kohdalla säädetään myös julkisen vallan velvollisuus 

turvata maksuton perusopetus, edistää työllisyyttä, turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus ter-

veelliseen ympäristöön. Lisäksi julkisen vallan on taattava kansalaiselle mahdollisuus 

vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (Suomen perustuslaki 731/1999 

20 $). Kuten maakunta- ja sote-uudistusta käsittelevästä kappaleesta kävi ilmi, peruspal-

velut ovat uudistuksen keskiössä.  

       Seuraavassa kappaleessa tarkastelen Oulun lääninhallituksen ja Pohjois-Suomen 

aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointiraportteja kahdenkymmenen vuoden ajalta. 

Peruspalvelujen arviointi on nimensä mukaisesti peruspalvelujen alueellisen saatavuuden 

ja yhdenvertaisen toteutumisen arviointia. Peruspalvelujen arviointien historiallisen tar-

kastelun jälkeen esittelen lyhyesti aikaisempia tutkimuksia peruspalvelujen arvioinneista.  

 

4.2. Kaksi vuosikymmentä peruspalvelujen arviointia 

Peruspalvelujen alueellista toteutumista on arvioitu systemaattisesti Suomessa reilut pari 

vuosikymmentä. Vuodesta 1996 – 2009 peruspalvelujen arvioinnista vastasivat läänin-

hallitukset ja vuodesta 2010 alkaen aluehallintovirastot. Peruspalvelujen arviointi on siis 

nykyisellään aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Peruspalvelujen arvioinnista on 

säädetty laissa aluehallintovirastoista (896/2009) ensimmäisen luvun pykälässä 4. Laissa 

linjataan, että aluehallintoviraston tehtävänä on (muiden tehtäviensä lisäksi) peruspalve-
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lujen alueellisen saatavuuden arviointi ja siitä voidaan säätää valtiovarainministeriön ase-

tuksella. Lisäksi aluehallintovirastojen ja Poliisihallituksen on toimittava yhteistyössä po-

liisin palvelujen alueellisen saatavuuden arviointia koskevissa asioissa.  

Tässä kappaleessa tarkastelen ensin Oulun lääninhallituksen alueellisia peruspalvelujen 

arviointiraportteja vuodesta 1996 aina vuoteen 2009 saakka. Tämän jälkeen tarkastelen 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueellisia peruspalvelujen arviointiraportteja vuo-

desta 2010 vuoteen 2016 saakka. Haluan painottaa, että tämän kappaleen tiedot on poi-

mittu raporttien johdannoista, sisällysluetteloista ja raportteja selailemalla. Tämän takia 

seuraavassa kappaleessa ei myöskään ole sivukohtaisia lähdeviittauksia, vaan jokaisen 

yksittäisen raportin tarkastelun jälkeen kyseiseen raporttiin on viitattu merkitsemällä 

koko raportti lähteeksi. Raportteja ei ole luettu kannesta kanteen, koska lähes kahden-

kymmenen raportin yhteenlaskettu kokonaispituus lähentelee 3500 sivua, yksittäisen ra-

portin pituuden ollessa 200 sivun paikkeilla. Johdannoista ja sisällysluetteloista olen saa-

nut selville arviointien tavoitteet, painotukset, näkökulmat, arviointikohteet, teemat ja 

monet muut tutkielmani kannalta olennaiset asiat. Mielestäni relevanttia on kuvata erityi-

sesti sitä, kenen intressejä ajatellen arviointeja on milloinkin tuotettu ja miten arvioin-

neissa on itseisarvioitu raporttien kehittämistä ja millaisia toiveita raporteissa on asetettu 

esimerkiksi ohjaaville ministeriöille vuosien varrella. Tarkoitukseni ei ole tarkastella sitä, 

miten peruspalvelujen yhdenvertainen saatavuus on alueellisesti toteutunut minäkin 

vuonna tai millaisia ehdotuksia peruspalvelujen kehittämisen osalta raporteissa on an-

nettu (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta). Vuonna 2001 julkaistua raporttia ei ole 

tarkasteltu sen huonon saatavuuden takia. Valtakunnallisia raportteja ei ole tarkasteltu. 

Oulun Lääninhallitusten ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelujen arvioin-

tiraporttien sisältö on esitetty kokoavasti taulukkomuodossa tutkielman liitteissä (Liite 1 

& Liite 2). 

 

4.2.1. Arviointi Oulun lääninhallituksessa  

Peruspalvelujen alueellinen arviointi kuului lääninhallituksille vuosina 1996 - 2009. En-

simmäiset arviointiraportit julkaistiin vuosina 1996 ja 1998, minkä jälkeen raportit jul-

kaistiin vuosittain 1999 – 2009. Oulun lääninhallitus arvioi peruspalveluja yhteensä 13 
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kertaa. Esittelen seuraavaksi Oulun lääninhallituksen raporttien keskeisimmät arviointi-

tavat, arviointikohteet, arviointinäkökulmat ja arviointien tavoitteet. Lisäksi nostan esille 

raporteissa julkilausuttuja keskeisiä huomioita raporttien kehittämisestä ja uudistami-

sesta.  

Muiden lääninhallitusten ohella Oulun lääninhallitus arvioi peruspalvelujen alueellista 

toteutumista ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Raporttia voidaan pitää ensimmäisenä jär-

jestelmällisenä arviointitoiminnan esikierroksena ja arvioinnit perustuivat sisäasiainmi-

nisteriön (SM) ja lääninhallitusten solmimiin tulossopimuksiin (Ahonen: 1999). Arvioin-

tiraportin keskeisenä tavoitteena oli toimia tukena erityisesti kuntien toiminta- ja talous-

suunnittelua varten. Lisäksi tavoitteena oli antaa lainsäätäjille, valtionhallinnolle ja alue-

hallinnolle ajankohtaista ja analysoitua tietoa peruspalvelujen tilasta Oulun läänissä. Ra-

portti sisälsi myös kuntakohtaista vertailua. (Peruspalvelujen arviointiraportti 1996). 

       Peruspalvelujen arviointia varten asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella 

lääninhallituksille yhtenäiset raporttien rakenteelliset ja sisällölliset laatimisohjeet. En-

simmäistä raporttia voidaan pitää lääninhallitusten toimialan peruspalvelujen tehostetun 

arvioinnin kehittämiskokeiluna ja sen tarkoituksena oli tuottaa valtakunnallisesti sovittua 

arviointitietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen, liikenne- sekä turvallisuuspalvelujen ja si-

vistyksellisten palvelujen toteutumisesta alueellisesti. Peruspalvelujen arvioinnin käyn-

nistämistä lääninhallituksissa perusteltiin erityisesti sillä, että hallintoa oltiin voimak-

kaasti kehittämässä, mikä loi myös tarpeen paremmalle ja analysoidummalle tiedolle 

siitä, ovatko uudistukset onnistuneet niille asetetuissa tavoitteissa. Valtion aluehallinnon 

arviointitehtävää perusteltiin myös sillä, että Suomen eri alueiden ollessa elinoloiltaan 

hyvin vaihtelevia, johtaisi alueellisen arvioinnin laiminlyöminen helposti alueelliseen 

eriarvoistumiskehitykseen. Vuoden 1996 raportissa peruspalveluja arvioitiin saatavuu-

den, saavutettavuuden, laadukkuuden, kustannusten, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden 

näkökulmista. Arviointikohteina oli sosiaali- ja terveyspalvelut, poliisipalvelut, palo- ja 

pelastustoimen palvelut, sivistystoimi ja liikennepalvelut. (Peruspalvelujen arviointira-

potti 1996). 

       Vuonna 1998 julkaistun peruspalvelujen arviointiraportin toimeksianto tuli jälleen 

sisäasiainministeriöltä ja edellisen tapaan arviointikohteina oli sosiaali- ja terveys-, sivis-

tys-, poliisi-, liikenne- sekä palo- ja pelastustoimen palveluja. Sosiaali- ja terveystoimen 
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osalta arvioitiin erikseen lapsia ja nuoria, työikäisiä ja vanhuksia. Arvioinnin lähtökoh-

tana oli palvelujen saatavuuden ja niiden tason selvittäminen ja sitä tehtiin säädösvalmis-

telua, taloussuunnittelua ja valtakunnallisten suunnitelmien laadintaa varten. Arviointia 

laajennettiin seutu- ja kihlakuntatasolle, jotta raportti olisi palvellut myös keskushallin-

non ja eduskunnan lisäksi palvelujen laadun ja saatavuuden kehittämistä myös sillä ta-

solla. Arviointikohteita arvioitiin saavutettavuuden, taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja 

laadukkuuden mittareilla ja näkökulmista. Arviointitiedon lisäksi arviointiraportti sisälsi 

myös toimenpide-ehdotuksia. Oulun lääninhallitus asetti peruspalvelujen arviointiryh-

män koordinoimaan arviointityötä. Lääninhallitusta ohjanneet ministeriöt asettivat arvi-

ointikohteet, joiden mittarit laadittiin yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, terveysalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sekä lääninhallituksen arviointityöryhmän kanssa. (Pe-

ruspalvelujen arviointiraportti 1998). 

       Vuoden 1999 peruspalvelujen arviointiraportin lähtökohtana oli jälleen peruspalve-

lujen saatavuuden ja tason selvittäminen. Toimeksiantaja oli edelleen sisäasiainministeriö 

ja raportissa arvioitiin jälleen sosiaali- ja terveys, sivistys-, poliisi-, liikenne- sekä palo- 

ja pelastustoimen palveluja. Arviointi tehtiin säädösvalmistelua, taloussuunnittelua ja 

valtakunnallisten suunnitelmien laadintaa varten. Arviointi käsitteli jälleen myös seutu- 

ja kihlakuntatasoja, jotta raportti olisi palvellut myös keskushallinnon ja eduskunnan li-

säksi palvelujen laadun ja saatavuuden kehittämistä myös kunta- ja paikallisviranomais-

tasoilla. Arviointikohteita tarkasteltiin jälleen saavutettavuuden, saatavuuden, taloudelli-

suuden, vaikuttavuuden ja laadukkuuden mittareilla ja näkökulmista. Arviointikohteet 

olivat samat, kuin edellisessä, vuonna 1998 julkaistussa raportissa. Lisäksi poikkihallin-

nollisena arviointikohteena oli huumetilanne. (Peruspalvelujen arviointiraportti 1999). 

       Peruspalvelujen arviointiraportti vuodelta 2000 laadittiin jälleen kerran sisäasiainmi-

nisteriön hallinto-osaston antamalla toimeksiannolla ja arviointikohteina oli sivistystoi-

men, sosiaali- ja terveydenhuollon, liikennepalvelujen, poliisitoimen ja pelastustoimen 

osalta. Arviointiraportissa tarkasteltiin palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, laaduk-

kuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Sisäministeriön toimeksiannon mukaan jatket-

tiin aiemmilla linjoilla. Poikkihallinnollisina arviointikohteina olivat nyt huumetilanteen 

ohella esiopetus, rikoksen ehkäisytoiminta, liikennepalvelut muiden palvelujen saavutet-

tavuuden kannalta, sähköisten julkisten palvelujen laajuus ja käyttö sekä sähköisten päi-

vittäistavaroiden kaupan palvelut. (Oulun läänin… 2000). 
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Sisäasiainministeriön toimeksiannolla vuonna 2002 julkaistun raportin arviointikohteina 

oli jälleen sivistys-, sosiaali- ja terveys, liikenne-, poliisi- ja pelastustoimen palveluja. 

Poikkihallinnollisina kohteina keskiössä oli huumetilanteen ohella nyt nuorten syrjäyty-

minen, sote-asiakkaiden ja koululaisten kuljetusten kustannukset ja tehokkuus sekä lii-

kenneturvallisuus. Lähtökohtana arvioinnille oli edellisvuosien arviointien tapaan palve-

lujen saatavuuden ja tason selvittäminen. Peruspalveluja arvioitiin lisäksi vaikuttavuu-

den, laadukkuuden, ehkäisyn, kustannusten ja talouden näkökulmista. Arvioinnin tarkoi-

tuksena oli tuottaa vertailukelpoista tietoa maan kaikista osista eduskunnan, valtioneu-

voston, ministeriöiden ja kuntien sekä palvelutuottajien käyttöön. Raportissa huomautet-

tiin, että palvelutuottamisen yhteistyötä yli toimiala- ja hallintarajojen tulisi tehostaa. Li-

säksi todettiin, että ministeriöiden ja eduskunnan tulisi mahdollisesti uudistaa lainsäädän-

töä ja tasapainottaa kustannusten oikeudenmukaista jakautumista eriarvoisuuden vähen-

tämiseksi. (Oulun läänin… 2002). 

       Vuonna 2003 julkaistussa arviointiraportissa arviointitoiminnalle määriteltiin uu-

tuutena kolme eri tasoa, jolla arviointia toteutettiin: 1. yhteiskunnan kokonaiskehitys (eri-

tyisesti valtion keskushallintoa varten) 2. useiden keskeisten palvelujen tason ja saata-

vuuden seuraaminen tietyin vuosivälein ja 3. niiden palvelujen seuraaminen, joiden suh-

teen oli epäilyjä tarjonnan epäonnistumisesta tai vajavaisuudesta. Arvioinnin tarkoituk-

sena oli tuottaa eduskunnalle, valtioneuvostolle, ministeriöille ja kunnille selkeä kuva 

palvelujen kysynnästä, tarjonnasta ja niiden kohtaamisesta. Lääninhallitusten puolueetto-

muutta arvioitsijana korostettiin ensimmäistä kertaa selkeällä tavalla. Arviointikohteista 

keskusteltiin myös ensimmäistä kertaa Suomen Kuntaliiton kanssa. Peruspalveluja arvi-

oitiin edellisiin poiketen enemmän tarjonnan, kysynnän, saatavuuden ja saavutettavuuden 

sekä laadukkuuden näkökulmista. Arviointikohteet olivat käytännössä samoja, kuin edel-

lisissäkin raporteissa. Perinteisen kohteiden rinnalla tarkasteltiin maa- ja metsätaloutta, 

kuluttajahallintoa ja sisäasiainhallintoa. (Oulun läänin… 2003). 

       Vuonna 2004 julkaistussa raportissa harrastettiin voimakasta itsekritiikkiä: arviointi-

kohteet eivät Oulun lääninhallituksen mukaan muodostaneet loogista kokonaisuutta, jol-

loin niiden heijastaminen yleiseen kehitykseen muodostui hankalaksi. Raportin johdan-

non mukaan arviointikohteiden kirjavuus oli osoitus myös hallinnon pirstaleisuudesta 

keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. Lisäksi linjattiin, että kaikkia tarkastelukulmia olisi 
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voinut lähestyä kokonaisuutena. Raportissa korostettiin, että voimavaroja ja viranomais-

ten aktiivisuutta olisi pitänyt ja pitäisi jatkossa keskittää enemmän suuriin kokonaisuuk-

siin pienten arviointikohteiden ohella. Toimeksianto oli yhä sisäministeriön. Vanhojen 

palvelukokonaisuuksien rinnalla arvioitiin eläinlääkintää ja elintarvikevaliokuntaa sekä 

kuluttajahallintoa. Poikkihallinnollisia kohteita oli huomattavasti vähemmän, kuin edel-

lisessä arviointiraportissa. (Oulun läänin… 2004).  

       Vuonna 2005 julkaistussa arviointiraportissa käsiteltiin muuten samoja aiheita, kuin 

edellisvuosina, joskin sisäasiainhallinnon arviointikohteita oli aikaisempaa enemmän ja 

sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointikohteita oli vain yksi. Arvioinnin tarvetta perustel-

tiin hiukan eri tavoin kuin aiemmin, kun globalisaatiota, kansainvälisyyttä ja markkinoi-

den vaikutuksia korostettiin aluerakenteiden ja palveluverkkojen muodostumisessa ja 

muokkautumisessa. Arviointinäkökulmat olivat hajanaisempia, kuin aikaisemmissa arvi-

oinneissa. Kantavina näkökulmina oli pääsääntöisesti saatavuus ja saavutettavuus, sekä 

jossakin määrin kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Kaiken kaikkiaan vuonna 2005 jul-

kaistu arviointi raportti vaikutti edeltäjiinsä verrattuna hajanaisemmalta ja epäjohdonmu-

kaisemmalta. Raportista välittyi myös kuva, että sen perimmäinen tarkoitus ohjauksen, 

suunnittelun ja päätöksenteon tukemisessa oli osittain kadotettu. (Oulun läänin… 2005).  

       Vuonna 2006 julkaistussa raportissa linjattiin jo johdannossa, että arviointitoimin-

nassa pitäisi pyrkiä siirtymään yksittäisistä arviointikohteista kohti suurempia kokonai-

suuksia. Yksittäisten tietojen lisäksi palvelun ohjausta varten olisi tärkeää tuottaa tietoa 

myös laajoista ja vaikuttavista muutosprosesseista, joita ohjaamalla voitaisiin parantaa 

palvelujen saatavuutta, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä johdannon mukaan 

vaatisi kuitenkin arviointikohteiden uudelleenmäärittelyä, hallinnonalojen onnistunutta 

yhteistyötä, arviointitapojen kehittämistä sekä ajantasaisen, paikkaan ja aikaan sidotun 

tiedon tuottamista. Tätä kautta arviointitiedon vaikuttavuutta kunnissa, kuntayhtymissä, 

aluehallintotasoilla sekä valtion keskushallinnossa voitaisi parantaa. Arviointikohteet oli-

vat samankaltaisia, kuin edellisinäkin vuosina. Sosiaali- ja terveystoimen arviointikohteet 

olivat jälleen vähäisiä. Poikkihallinnollisena arviointikohteena oli lähinnä liikenneturval-

lisuus. (Oulun läänin… 2006).  

       Seuraavan arviointiraportin tarkoituksena oli tuottaa jokaisen läänin osalta yhtäläiset 

tilannekuvat, joiden perusteella eduskunta, valtioneuvosto ja ministeriöt olisivat saaneet 

ajankohtaista tietoa yhteiskunnan tilasta ja peruspalvelutuotannon toimivuudesta maan 
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eri osissa. Lisäksi arviointia tehtiin palvelujen tuottajille, kunnille ja yrityksille. Arvioin-

nin tarkoitusta täsmennettiin edellisiin arviointeihin verrattuna enemmän ajankohtaista 

tietoa tuottavaksi. Arviointityötä oli tarkoitus kehittää (silloisesta) kohdearvioinnista 

enemmän kohti keskeisimpien yhteiskunnallisten muutosprosessien seurantaa ja palvelu-

tuotannon vaikutusten arviointia. Lisäksi PATIO -hanketta aloiteltiin Oulun lääninhalli-

tuksessa. Arviointikohteina oli turvallisuuden (poliisi ja pelastustoimi), hallinnon toimi-

vuuden, osaamisen (opetus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi), hyvinvoinnin, kuluttajan 

aseman ja liikenteen palveluja. Sosiaali- ja terveystoimia arvioitiin vain poikkihallinnol-

lisesti. Arviointikohteet valittiin jälleen ohjaavien ministeriöiden kanssa. Peruspalveluja 

arvioitiin erityisesti kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen sekä saavutettavuuden näkökul-

mista. (Oulun läänin…. 2007). 

       Vuonna 2008 julkaistun raportin keskeiset arviointikohteet olivat hallinnon toimi-

vuus (yhteispalvelu), turvallisuus (poliisi- ja pelastustoimi), osaaminen (opetus-, kirjasto-

, liikunta- ja nuorisotoimi), hyvinvointi (sosiaali- ja terveystoimi, elintarvikevalvonta, 

eläinlääkintähuolto) sekä liikennepalvelut (nuorten liikennepalvelut, liikenneturvalli-

suus). Raportin teemana oli lapset ja nuoret. Lääninhallitusten peruspalvelujen kehittä-

mistä varten asetettiin pitkästä aikaa sisäasiainministeriön toimesta työryhmä ajanjaksolle 

20.11.2006 – 31.5.2007. Sen tehtävänä oli tehdä ehdotuksia arvioinnin sisällöllisestä ke-

hittämisestä sekä laatia arviointisuunnitelma vuosille 2007-2011. Työryhmän ansiosta 

lääninhallitusten arviointiraportteihin tuli mukaan vuosittain vaihtuvat teemat, joiden tar-

koitus oli syventää arviointikohteiden käsittelyä. Lisäksi mukaan tuli entistä enna-

koivampi tapa tarkastella peruspalvelujen toteutumista. PATIO -hanke (tietojenkäsittely-

järjestelmähanke) aloitettiin vahvasti. PATIO -järjestelmän tavoitteena oli tuolloin paran-

taa ja saada arviointityölle osoitettua rajallista aikaa tehokkaammin hyödynnettyä tieto-

määrän sujuvamman käsittelyn avulla. (Oulun läänin… 2008).  

       Vuoden 2009 arvioinnista säädettiin ensimmäistä kertaa valtiovarainministeriön toi-

mesta. Arviointikohteet olivat käytännössä samat kuin edellisessä arviointiraportissa. Ar-

viointikohteita tarkasteltiin erityisesti saavutettavuuden ja saatavuuden näkökulmista ja 

raportin teemana oli ikääntyvät. PATIO-hankkeessa uutena oli tavoite lisätä arviointira-

porttien käyttäjäkuntaa eri teemoista laadittavien tilannekuvien avulla. Ennakointinäkö-

kulman terävöittäminen oli arvioinnissa keskeistä.  (Oulun läänin… 2009). 
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4.2.2. Arviointi Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa 

Lääninhallitusten lakkauttaminen ja Laki aluehallintovirastoista 896/2009 siirsi 2010 al-

kaen peruspalvelujen yhdenvertaisen toteutumisen arvioinnin aluehallintovirastoille. 

Tässä osiossa tarkastelen lyhyesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuosina 2010, 

2011, 2012, 2014 ja 2016 julkaisemia arviointiraportteja.  

       Valtiovarainministeriön ohjauskirjeessä määritetyt arviointikohteet vuonna 2010 jul-

kaistulle arviointiraportille olivat hallinnon toimivuus, turvallisuus, osaaminen ja hyvin-

vointi. Arvioinnin keskeisenä näkökulmana oli palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaa-

minen. Hallinnon toimivuuden alle kuuluivat valtion paikallis- ja aluehallinnon palvelu-

tavoitteet sekä pelastustoimelle asetettujen palvelutavoitteiden saavuttaminen ja yhteis-

palvelu. Turvallisuuden osalta käsiteltiin nopean avun saantia (poliisitoimi ja pelastus-

toimi) ja ennalta ehkäisevää toimintaa (pelastustoimi). Osaaminen käsitteli perusopetuk-

sen ja toisen asteen alueellista saavutettavuutta (opetustoimi), kirjastotiloja sekä niiden 

käyttöä (kirjastotoimi) ja nuorten työpajatoimintaa (nuorisotoimi). Lisäksi arvioitiin las-

tensuojelunlain toteutumista hyvinvoinnin näkökulmasta. Arvioinnin kantavana teemana 

oli syrjäytymisen ehkäisy. Peruspalvelujen arvioinnin lähtökohtana oli palvelujen saata-

vuuden ja tason arviointi kansalaisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Ar-

vioinnin pyrkimyksenä oli seurata yhteiskuntamuutosta ja palvelujen tilaa kokonaisuu-

tena. Raportissa hyödynnettiin lääninhallitusten arviointeihin verrattuna enemmän kun-

tien omaa arviointityötä ja tavoitteena oli kuntien ja aluehallintovirastojen yhteistyön tii-

vistäminen jatkossakin. Arvioinnin tarkoituksena oli palvella päätöksentekoa, suunnitte-

lua ja ohjausta kaikilla valtion hallintotasoilla. Ministeriöiden ohjausta pidettiin arvioin-

tiraportissa keskeisenä, koska ilman ohjausta arviointi ei olisi tukenut ministeriöiden tie-

totarpeita. Arviointi tehtiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. (Vuotta 2009 koskeva… 

2010).  

       Vuonna 2011 kantavana teemana oli hallinto- ja palvelurakenteiden muutosten vai-

kutukset palvelujen saatavuuteen. Edellisen vuoden arviointikokonaisuuksien lisäksi ar-

vioitiin liikennepalveluja ja kuluttajan asemaa. Ensimmäistä kertaa terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (THL) laati hyvinvointia koskevan arviointiosuuden. ELY-keskukset osal-

listuivat kirjasto-, liikunta- ja nuoristoimen arviointiin. Arviointiraportissa keskeistä oli 
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vertaileva tieto alueiden ja kuntien välillä. Arviointiraportissa kuitenkin todettiin, että jat-

kossa arviointia kehitettäisi keskeisemmin aluehallintovirastojen omaa työtä tukevaksi. 

Samalla peruspalvelujen arvioinnin pitäisi tukea kattavammin kunnallista hyvinvointipo-

litiikkaa ja valtion paikallishallinnon palvelukykyä. (Pohjois-Suomen… 2011). 

Vuonna 2012 julkaistu peruspalvelujen arviointiraportti muuttui keskeisesti, kun kohteet 

luokiteltiin aluehallintovirastojen kolmen ydinprosessin (tasa-arvo, hyvinvointi, turvalli-

suus) mukaisesti ja peruspalvelujen arviointi alkoi tuottaa tietoa osaltaan myös valtiova-

rainministeriön omaan Peruspalvelujen tila -raporttiin. Tätä varten raportin kartta-aineis-

tot, taulukot ja analyysit toimitettiin Kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukunnan 

arviointijaoston käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevan arvi-

oinnin toteutti THL aluehallintovirastojen avustuksella. Teemana oli syrjäytymisen eh-

käisy ja harvaan asuttujen alueiden kannalta keskeiset palvelut ja niiden alueellinen saa-

tavuus. Tuloksia tehtiin aluehallintoviranomaisten ja kuntien suunnittelu- ja päätöksente-

koprosesseja varten. (Pohjois-Suomen… 2012).  

       Vuonna 2014 julkaistu peruspalvelujen arviointi noudatteli edellisen arviointirapor-

tin rakennetta ja kohteet luokiteltiin tasa-arvon, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokonai-

suuksiin. Arviointityöhön osallistuivat samat tahot kuin edellisessäkin raportissa ja näkö-

kulmana oli alueellisen saatavuuden arviointi. Arvioinnissa syntyneet tulokset oli tarkoi-

tettu hyödynnettäväksi säädösvalmisteluissa, taloussuunnittelussa sekä valtakunnalli-

sessa päätöksenteossa. Patio 2.0. kehittäminen alkoi samoihin aikoihin ja luotiin tavoite, 

että seuraavat peruspalvelujen arviointiraportit julkaistaisiin jatkossa vain sähköisesti Pa-

tio -järjestelmässä. (Pohjois-Suomen… 2014). 

       Viimeisimmän, vuonna 2016 julkaistun raportin arviointikohteina oli esi- ja perus-

opetus, toisen asteen koulutus, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisotyö, kirjastopal-

velut, nuorten mielenterveys ja pelastustoimi Arviointien kantavana valtakunnallisena 

teemana oli lapset ja nuoret, joka otettiin mukaan myös alueellisiin arviointeihin. Perus-

palvelujen arviointiraportit (alueelliset ja valtakunnallinen), julkaistiin vain Patio-tieto-

järjestelmässä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjasivat arviointia 

omalla toimialallaan ja ELY-keskukset osallistuivat arviointiin liikenteen osalta. Kartta-

esitykset olivat olennainen osa peruspalvelujen arviointiraportteja ja auttoivat visualisoi-

maan erilaisia aineistoja. Alueellisten ominaisuuksien ja eroavaisuuksien tarkastelussa oli 

tärkeä käyttää erilaisia alueita kuvaavia tilastoja, jotta tarkasteltavasta tai arvioitavasta 
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alueesta voitaisiin tehdä mahdollisimman hyviä arviointeja. Arviointia kerrottiin tuotet-

tavan peruspalvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa varten, mutta myös kansalaisille 

tiedoksi. Lisäksi todettiin, että arviointitoiminnan pitää jatkossa olla reaaliaikaisempaa, 

digitalisoituneempaa ja monipuolisempaa. (Pohjois-Suomen… 2016).  

 

4.3. Peruspalvelujen arvioinnin arviointi ja aikaisemmat tutkimukset 

Jo yli 15 vuotta sitten eräässä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta tarkastel-

leessa tutkimuksessa (ks. Temmes et al. 2002) kävi ilmi, etteivät silloisten lääninhallitus-

ten sosiaali- ja terveysosastojen johtajat pitäneet peruspalvelujen arviointia sellaisenaan 

toimivana. Oulasvirta (2002: 126) veti haastatteluissa esiin nousseet tulokset yhteen näin:  

       Nykyään vuosittain sovittavat arviointikohteet rajaavat arvioinnin suppeaan osaan peruspal- 

       veluja. Sikäli kuin halutaan vuosittain arvio peruspalvelujen tilasta, ei nykymuotoinen arvi- 

       ointi sitä kuvaa anna.” 

Tutkimuksessaan Temmes ja muut (2002: 95-96) näkivät, että haastateltavat pitivät läh-

tökohtaisesti lääninhallitusten toteuttamaa peruspalvelujen arviointia perusteltuna. Haas-

tateltavat kuitenkin linjasivat, että arviointitoiminta olisi vain silloin oikeasti perusteltua, 

jos ne noudattaisivat niille asetettuja tavoitteita. Arvioinnin kaventuminen vain valvon-

taan liittyvien asioiden tarkasteluun tai pelkästään palvelujen tilaa kuvailevaksi raportiksi 

nähtiin negatiivisena. Pelkkiin valvonnallisiin asioihin keskittymisen haastateltavat näki-

vät ongelmallisena erityisesti sen takia, että arvioinnin rooli kehittämisehdotuksia anta-

vana arviointina katoasi. Haastatteluiden perusteella nousi esille myös ongelma peruspal-

velujen määritelmiin liittyen. Haastateltavat tähdensivät, ettei peruspalveluille ollut saa-

tavissa täsmällistä määritelmää, mikä puolestaan herätti kysymyksen siitä, miten tasa-

arvo voitaisiin tällöin peruspalveluissa ja niiden arvioinnissa turvata (Temmes et al. 2002: 

96). Yhteenvetona ja suosituksena haastattelujen perusteella tutkijat esittivät tarpeen pe-

ruspalvelujen arvioinnin jatkamiselle valtakunnallisen ja aluetason ohjaamisen tueksi 

(Temmes et al. 2002: 132). Lisäksi valvontatehtävät ja niiden arviointi tulisi erottaa toi-

sistaan.   
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Peruspalvelujen arviointeja arvioitiin myös vuonna 1999, kun Pertti Ahonen arvioi jul-

kaisussaan lääninhallitusten vuosina 1998 ja 1999 julkaisemia arviointiraportteja. Sisä-

asianministeriön toimeksiannosta laadittu arviointi keskittyi erityisesti laadittuihin arvi-

ointiraportteihin, ei arviointiprosessiin (Ahonen 1999: 21). Vuonna 1998 julkaistun Ou-

lun läänin arviointiraportin vahvuuksiksi Ahonen luonnehti tulosten tiivistelmässä näin:  

       Raporttia luonnehtii sisäistetty, strateginen ote. Raportissa lausuttu on haluttu rakentaa ana- 

       lyyseille. Tiedon pätevyydestä (validiteetista) ja luotettavuudesta (reliabiliteetista) on kan- 

       nettu mallikelpoista huolta. Arviointipotentiaali on Oulun lääninhallituksessa joka tapauk- 

       sessa maan kärkitasoa lajityypissään” (Ahonen 1999: 71).  

Raportin heikkoudet näkyivät Ahosen mielestä siinä, että raportti ei vastannut kaikilta 

osin arvioinnin tarkkoja määritelmiä, mutta toisaalta vielä vähemmän niin tekevät muiden 

lääninhallitusten arviointiraportit. Loppupäätelmissään Ahonen kehuu Oulun läänin arvi-

ointiraporttia parhaana viidestä ja nostaa esiin tutkimuksenikin kannalta merkittävän ky-

symyksen liittyen läänitason (tai aluetason) tarvesovitteisuuteen: palveleeko arviointi lää-

nin (maakunnan) kehittämistä, ministeriöiden tarpeita, läänin (maakunnan) alueen kuntia, 

kansalaisia vai mahdollisesti muita tahoja? Kokonaisarvosanaksi Ahonen antaa Oulun 

läänin vuoden 1998 arviointiraportista arvosanat ”esimerkillinen” ja ”hyvä”. (Ahonen 

1999: 71).  

       Vuonna 1999 julkaistusta raportista Ahonen nostaa esiin käytännössä lähes täsmäl-

leen samat vahvuudet, kuin vuonna 1998 laaditustakin raportista. Oulun lääninhallituksen 

laatiman raportin kannalta heikkoudeksi voitiin Ahosen mukaan laskea kuitenkin se, että 

erot arvioinnin laadukkuudesta ovat kaventuneet lääninhallitusten välillä ja Oulun läänin-

hallituksen raportti ei ollut enää selkeästi parempi kuin muiden. Ahosen mukaan eroja 

kaventaa esimerkiksi se, ettei tietoverkkoja arvioitu vuoden 1999 raportissa, mikä oli vuo-

den 1998 raportissa yksi Oulun vahvuuksista. Edelleen kuitenkin Oulun läänin laatima 

arviointiraportti on viidestä esimerkillisin ja arvosanoiksi annettiin jälleen ”esimerkilli-

nen” ja ”hyvä”. (Ahonen 1999: 117). 
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5. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä kappaleessa tarkastelen tutkimusaineistoani ja tutkimusmenetelmiäni. Kerron ensin 

yleisesti, ketkä olivat haastateltavani eli mistä tutkimusaineistoni koostuu. Kuvaan haas-

tateltaviani yleisesti sekä esitän heidän suhteellisen jakauman taulukon ja kahden piirak-

kadiagrammin avulla. 

       Tutkimustani varten haastattelin neljääkymmentä (40) virkamiestä. Haastattelin vir-

kamiehistä 31 kasvotusten joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluina. Ryhmähaastatteluja oli 

kahdeksan ja niissä haastateltavia asiantuntijoita oli yhteensä 24. Ryhmien koot vaihteli-

vat kahdesta neljään. Yksilöhaastatteluja oli yhteensä seitsemän. Yhdeksän virkamiestä 

vastasi kysymyksiin kirjallisesti. Kasvotusten tehtyjen haastattelujen pituudet vaihtelivat 

36 minuutista reiluun tuntiin. Yhteensä nauhoitettua haastattelumateriaalia kertyi lähes 

15 tuntia. Haastattelut tehtiin kesällä 2017.  

       Haastateltavani olivat valtion ylimmissä toimielimissä työskenteleviä virkamiehiä. 

Suomen tämän hetkistä hallintorakennesanastoa myötäillen, haastateltavat sijoittuvat val-

tionhallinnon keskushallinnolliselle, aluehallinnolliselle, muun julkisen hallinnon ja maa-

kunnan liiton tasoille. Aineiston mielekkäämmän tulkinnan saavuttamiseksi olen purka-

nut perinteisen luokituksen jakamalla vastaajat tasoittain, jolloin ne ilmentävät paremmin 

skaaloja. Haastateltavat sijoittuvat täten paikalliselle tasolle, alueelliselle tasolle ja val-

tiotasolle.  

       Paikallisen tason edustajia oli yhteensä kuusi (6). Haastateltavat olivat Pohjois-Poh-

janmaalla sijaitsevien kuntien ja kaupunkien johtajia. Kunnanjohtajia oli kaksi (2) ja kau-

punginjohtajia neljä (4). Edustettujen kuntien ja kaupunkien koot väkiluvuilla mitattuna 

vaihtelivat 7 000 ja 200 000 asukkaan välillä. Paikallisen tason edustajista kolme haasta-

teltiin kasvotusten, kolme vastasi kirjallisesti. Haastattelut pidettiin Pohjois-Suomen 

aluehallintoviraston tiloissa Oulussa ja Iin kunnantalolla. 

       Alueellisen tason edustajia oli yhteensä yhdeksän (9). Haastateltavat olivat viidestä 

eri aluehallintovirastosta ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rastosta haastattelin kolmea (3) henkilöä ja Lapin aluehallintovirastosta kahta (2) henki-

löä. Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoista oli jokai-

sesta yksi (1) haastateltava. Haastateltavat olivat titteleiltään ylijohtajia, johtajia, yksikön 
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Paikallinen taso
15 %

Alueellinen taso
22 %

Valtiotaso
63 %

päällikköjä, ylitarkastajia ja kehittämispäällikköjä. Lisäksi haastattelin Pohjois-Pohjan-

maan liiton suunnittelupäällikköä. Haastattelut pidettiin Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rastossa ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa Oulussa.  

       Valtiotason edustajia oli yhteensä 25. Ministeriöistä haastateltavia oli 20. Valtiova-

rainministeriöstä haastateltavia oli yhdeksän (9), sosiaali- ja terveysministeriöstä kolme 

(3), opetus- ja kulttuuriministeriöstä kolme (3), valtioneuvoston kansliasta neljä (4) ja 

valtiokonttorista yksi (1). Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta oli neljä (4) haastatelta-

vaa. Lisäksi haastattelin erästä pitkään valtion keskushallinnossa useissa korkeissa johto-

asemissa työskennellyttä henkilöä. Haastattelut pidettiin ministeriöissä ja terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä.  

       Haastateltavien suhteellinen jakauma tasoittain on esitetty alla olevassa piirakkadia-

grammissa (Kuva 2). Haastateltavien suhteellinen jakauma organisaatioittain on nähtä-

villä seuraavan sivun piirakkadiagrammissa (Kuva 3). Osa haastateltavistani halusi esiin-

tyä anonyyminä, joten selkeyttämisen vuoksi yhtäkään tutkielmaani varten haastateltua 

ei identifioida. Haastateltavien henkilöllisyyden sijaan kiinnostavampaa ja merkittäväm-

pää tutkimusteni tulosten kannalta on heidän edustamansa organisaatio ja organisaation 

asettuminen skaalalle, eivät heidän henkilöllisyytensä. Haastateltavien edustama taho, 

haastateltavien määrä ja haastattelujen määrä ovat nähtävillä seuraavan sivun taulukosta 

(Taulukko 5). Haastateltavien tarkemmat tiedot löytyvät tutkielmani liitteistä (Liite 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kuva 2. Haastateltavien suhteellinen jakauma hallintotasoittain.  
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        Kuva 3. Haastateltavien suhteellinen jakauma organisaatioittain.  

 

 

Taulukko 5. Tutkielman haastattelut.   

Haastatellut tahot aakkosjärjestyksessä Haastateltuja 

Asiantuntija (riippumaton taho) 1  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1  

Haapajärven kaupunki 1  

Iin kunta 1  

Itä-Suomen aluehallintovirasto 1  

Kärsämäen kunta 1  

Lapin aluehallintovirasto 2 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 1  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3  

Oulun kaupunki 1  

Pohjois-Pohjanmaan liitto 1  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 3   

Pudasjärven kaupunki 1  

Raahen kaupunki 1  

Sosiaali- ja terveysministeriö 3   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4  

Valtiokonttori 1  

Valtioneuvoston kanslia 4  

Valtiovarainministeriö  9   

 

Yhteensä 

 

40 

Haastattelutilaisuuksia yhteensä 24 

VM
22 %

OKM
7 %

STM
7 %

THL
10 %VNK

10 %

VK
3 %

AVIT
20 %

Asiantuntija
3 %

Maakunnan liitto
3 %

Pohjois-
Pohjanmaan 

kunnat ja 
kaupungit 

15 %
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Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja olen kerännyt aineistoni haastattelujen ja kyse-

lyjen avulla. Tuomen ja Sarajärven (2013: 71) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ai-

neisto kerätään yleisimmin joko haastattelujen, kyselyjen ja erilaisen havainnoinnin 

avulla tai dokumentteihin perehtyen. Valitsin tutkimusmenetelmäkseni haastattelut ja ky-

selyt, koska halusin tietää, millainen yksittäisen virkamiehen näkemys on tutkimastani 

aiheesta. Juuri tämän päämäärän saavuttamiseksi on luontevaa käyttää kyselyjä tai haas-

tatteluja tutkimusmenetelmänä (Tuomi & Sarajärvi 2013: 72). Lisäksi pidin tärkeänä 

haastattelujen tuomaa mahdollisuutta tarkkailla sitä, miten haastateltavat asiansa sanovat 

ja pystyin arvioimaan haastattelutilanteen yleistä tunnelmaa. Nämä asiat ovat yleisiä 

etuja, joita haastattelujen mukana tulee (Tuomi & Sarajärvi 2013: 73).  

       Kuten kappaleen alussa todettua, haastattelin virkamiehiä yksilöhaastatteluilla, ryh-

mähaastatteluilla ja kyselylomakkeiden avulla. Kaikki haastattelemani henkilöt olivat asi-

antuntijoita. Tämän perustelen erityisesti sillä, että haastateltavien valinta perustui siihen, 

kuinka paljon haastateltava tiesi tutkimastani aiheesta. Asiantuntijahaastattelu eroaa ”ta-

vallisesta” haastattelusta erityisesti sen takia, että asiantuntijoiden joukko on pieni ja asi-

antuntijat eivät ole korvattavissa, kun taas ”tavalliset henkilöt” voidaan korvata (Alastalo 

& Åkerman 2010: 374). Haastattelutyyppeinä yksilöhaastattelut ovat perinteisiä ihmis-

tieteissä käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä, mutta ryhmähaastattelut ovat vakiintuneet 

menetelmien joukossa vasta viime aikoina (Pietilä 2010: 212). Yksilö- ja ryhmähaastat-

telujen käyttäminen samassa tutkimuksessa asettaa tutkijalle haasteita analysoinnin suh-

teen, koska aineistojen analysointiprosesseissa on ymmärrettävä aineistojen väliset erot 

(Pietilä 2010: 212). Ryhmähaastattelutilanteessa haastattelijan on tärkeä huolehtia siitä, 

että jokainen ryhmän jäsen saa osallistua keskusteluun ja haastattelu pysyy tutkitussa ai-

heessa (Hirsjärvi & Hurme 2014: 61). Valitsin ryhmähaastattelun menetelmäksi erityi-

sesti sen takia, että halusin ymmärtää joidenkin haastateltavien kohdalla mahdollisen yh-

teisen kannan. Hirsjärven ja Hurmeen (2014: 61) yhteisen kannan saavuttamiseksi ryh-

mähaastattelulla on erityinen merkitys. Valitsin ryhmähaastattelut menetelmäksi myös 

ajansäästön takia.  

       Yksilö- ja ryhmähaastattelut olivat haastattelutyypeiltään teemahaastatteluja eli puo-

listrukturoituja haastatteluja. Sanana teemahaastattelu on tutkimuksenikin kannalta oival-

linen, koska haastatteluni keskittyivät tiettyyn teemaan ja yksityiskohtaisten kysymysten 
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sijaan etenin haastatteluissani teemoittain. Tämä on olennaista teemahaastattelussa (Hirs-

järvi & Hurme 2014: 48). Tuomen ja Sarajärven mukaan puolistrukturoidut haastattelut 

ovat avoimuudessaan lähimpänä syvähaastatteluja (2013: 75). Yksilö- ja ryhmähaastatte-

lut olivat puolistrukturoituja, koska kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä vastattu ja haas-

tatteluissa tehtiin tarkentavia lisäkysymyksiä, jotka eivät olleet etukäteen haastateltaville 

jaetussa kyselylomakkeessa. Lisäksi joitakin kysymyksiä ei kysytty ollenkaan, koska vas-

taus oli saatu eri asiayhteydessä jo aikaisemmin. Puolistrukturoidun haastattelun eli tee-

mahaastattelun vaihteluväli on täysin strukturoiduista lähes avoimeen haastatteluun 

(Tuomi & Sarajärvi 2013: 75). Haastatteluissa ja kyselyissä käytetty kyselylomake löytyy 

tutkielman liitteistä (Liite 4).  

       Analysoin aineistoni sisällönanalyysillä. Menettelytapana sisällönanalyysi on oival-

linen, kun halutaan analysoida dokumentteja (tässä tapauksessa haastattelut ja kyselyt) 

systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi 2013: 103). Sisällönanalyysit voivat 

olla induktiivisia (aineistolähtöisiä) tai deduktiivisia (teorialähtöisiä). Olen itse lähestynyt 

aineistoani induktiivisesti, koska en ole käsitellyt aineistoa lähtökohtaisesti luokittele-

malla tai tarkastelemalla sitä teoreettisen viitekehyksen kautta. Edellä mainittu toiminta-

tapa on yleinen deduktiivisessa sisällönanalyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2013: 113). Lä-

hestyin aineistoani siis induktiivisesti eli pelkistin, ryhmittelin ja lopulta yhdistin haastat-

teluissa esiin nousseet huomiot teorioihin (Tuomi & Sarajärvi 2013: 109).   

       Kaikki yksilö- ja ryhmähaastattelut nauhoitettiin. Haastattelujen nauhoittaminen tai 

tallentaminen on olennainen osa haastatteluja. Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin lupa 

nauhoittamiseen. Purin kasvotusten tehdyt ryhmä- ja yksilöhaastattelut litteroimalla. 

Osan haastatteluista litteroin sanasta sanaan, osan litteroin vain tutkimukseni kannalta 

olennaisilta osin. Litterointi on olennainen, joskin ei pakollinen, osa aineiston analysoin-

tia. Aineiston litteroiminen lienee kuitenkin tavallisempaa kuin päätelmien tekeminen 

suoraan tallenteista (Hirsjärvi & Hurme 2014: 138). Myöskään litteroinnin tarkkuudesta 

ei ole yksiselitteisiä ohjeita (Hirsjärvi & Hurme 2014: 139).   
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6. TULOKSET 

Tässä kappaleessa esittelen haastattelujen perusteella keskeisesti esiin nousseet tulokset 

ja havainnot. Haastattelujen avulla saatu materiaali oli valtava ja tuloksissa olen pyrkinyt 

nostamaan esiin tutkimuskysymysteni kannalta olennaisimmat huomiot. Ensimmäiseksi 

esittelen virkamiesten näkemykset maakunta- ja sote-uudistuksen tuomista rakenteelli-

sista muutoksista. Keskiössä ovat virkamiesten yleiset suhtautumiset uudistukseen. Li-

säksi haastatteluista on poimittu aluehallintoon ja syntyviin maakuntiin liittyviä huomi-

oita. Tarkastelen tämän jälkeen virkamiesten näkemyksiä peruspalvelujen arviointien ny-

kytilanteesta ja kehittämistarpeista. Haastattelujen pääpaino oli peruspalvelujen arvioin-

tien kehittämistarpeissa, minkä takia olen tarkastellut niitä syvemmin verrattuna esimer-

kiksi rakenteellisiin muutoksiin. Tässä kappaleessa esitettyjä tuloksia voidaan pitää jo 

eräänlaisina yhteenvetoina aineiston laajuuden takia. Teen kuitenkin ’yhteenvetojen yh-

teenvedot’ vielä kappaleessa 7, jossa esitän johtopäätökseni ja vastaan tutkimuskysymyk-

siini.  

       Tulokset olen jakanut kahteen teemaan ja tarkastelen molempia paikallisen tason, 

alueellisen tason ja valtiotason haastateltavien näkemysten avulla. Tässä yhteydessä en 

vielä liitä yhteen tai vertaa teoreettista viitekehystäni ja virkamiesten näkemyksiä. Teen 

tämän johtopäätöksissä (kappale 7). Pohdinnassa (kappale 8) kerron haastatteluihin, ai-

neistonkeruuseen ja tutkimusaiheeseen liittyviä huomioita ja vaikeuksia. Esitän myös jat-

kotutkimuksen aiheita.  

       Paikallisen tason edustajien henkilöllisyyksiä ei identifioida, jotta näkemykset voi-

daan yleistää ja jottei mielipiteet lokeroituisi yksittäisen kunnan viitekehykseen. Tätä 

puoltaa myös se, että kuuden samalle maakunnan alueelle sijoittuvan kunnanjohtajan 

haastatteluissa oli runsaasti yhteneviä linjauksia. Rakenteellisia muutoksia käsittelevässä 

kappaleessa kunnanjohtajia ei ole erikseen eritelty, mutta peruspalvelujen arviointia kos-

kevassa kappaleessa puhun kunnanjohtajista A – F.  

       Myöskään alueellisen tason edustajien henkilöllisyyksiä ei ole identifioitu. Raken-

teellisia muutoksia tarkastelevassa kappaleessa aluehallintovirastoja ei eritellä, mutta pe-

ruspalvelujen arviointia käsittelevässä kappaleessa olen eritellyt aluehallintovirastot, 

mutta en henkilöitä. Käytän termejä AVI 1 – 5. Aluehallintovirastot ovat sattumanvarai-
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sessa numerojärjestyksessä. Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajasta puhun maakunnan lii-

ton edustajana. Maakunnan liiton edustaja edusti näkemyksillään koko maakunnan liit-

toa, minkä vuoksi koen voivani identifioida hänet.  

       Valtiotason edustajien vastaukset on ryhmitelty seuraavasti: valtiovarainministeriö 

(VM) ja valtiokonttori (VK), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja terveyden- ja hyvin-

voinninlaitos (THL), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja valtioneuvoston kanslia 

(VNK). Valtiovarainministeriön haastateltavat (9 kpl) ja valtiokonttorin haastateltava (1 

kpl) on luokiteltu saman kategorian alle erityisesti sen takia, että valtiokonttori palvelu-

virastona kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Sosiaali- ja terveysministeriön 

haastateltavien (3 kpl) ja terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen haastateltavien (4 kpl) nä-

kemykset ovat niin ikään edellisen kaltaisesti luokiteltu saman kategorian alle THL:n tut-

kimuslaitoksena kuuluessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Niin ikään val-

tiotasonkaan vastaajia ei identifioida.  

       Valtioneuvoston kanslian haastateltavien (4 kpl) vastauksia tarkastelen omana koko-

naisuutenaan lähinnä sen takia, että se vastaa hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta 

pääministerin johdolla ja avustaa suorimmin hallitusta, ja eroaa siksi muista ministeri-

öistä. Lisäksi valtioneuvoston kanslialla on erityinen asema hallituksen ja eduskunnan 

työn yhteensovittamisessa, millaista muilla haastattelemillani tahoilla ja organisaatioilla 

ei ole. Myöskään valtioneuvoston kanslian vastauksista ei voi tunnistaa yksittäistä haas-

tateltavaa. 

       Valtiotason edustajat on siis ryhmitelty pääsääntöisesti ministeriöittäin ja tutkimus-

laitoksittain. Tarkempaa identifiointia ei vastaajien kesken tehdä. Ainoa poikkeus muo-

dostuu valtiovarainministeriön ryhmähaastattelujen kohdalla. Ryhmät olivat: Kuntatalou-

den ja -hallinnon neuvotteluryhmän (Kuthanek) arviointijaoston sihteeristö, peruspalve-

lujen arvioinnin vastuuhenkilöt ja kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tie-

tohuollon kehittämisohjelma 2013 -2019. Jaottelua perustelee erityisesti se, että haasta-

teltavien vastuualueet ja mielipiteet erosivat osittain merkittävästikin toisistaan valtiova-

rainministeriön sisällä. Käytän ryhmistä termejä VM 1, VM 2 ja VM 3. Ryhmät on nu-

meroitu sattumanvaraisesti. 
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6.1. Virkamiesten näkemykset rakenteellisista muutoksista   

Vaikka haastattelujen pääpaino oli peruspalvelujen arvioinnin nykytilassa ja sen kehittä-

misestä, kysyin haastateltavilta näkemyksiä myös maakunta- ja sote-uudistuksen tuo-

mista rakenteellisista muutoksista. Kysymystä ei ollut haastattelulomakkeessa erityisesti 

täsmennetty tai rajattu, mutta sitä avattiin haastattelutilanteissa tilanteen niin vaatiessa tai 

haastateltavien kysyessä lisäselvennyksiä. Haastateltavat keskittyivät rakenteellisia muu-

toksia pohtiessaan lähinnä siihen, onko maakunta- ja sote-uudistus ylipäätänsä tarpeelli-

nen ja toivat esiin siihen liittyviä ongelmakohtia. Lisäksi erityisesti aluehallintovirastojen 

ja joidenkin valtiotason toimijoiden vastauksissa keskityttiin erityisesti valtakunnallisen 

valvonta- ja lupavirasto Luovan pohdintaan. Lähes kaikkien tasojen – paikallisen, alueel-

lisen, valtiollisen – haastateltavat tarkastelivat maakunta- ja sote-uudistuksen tuomia ra-

kenteellisia muutoksia peilaten niitä omaan toimintaansa ja muuttuvaan tehtäväkent-

täänsä. Tarkastelen seuraavaksi ensin paikallisen, sitten alueellisen ja lopuksi valtiollisen 

tason haastateltavien näkemyksiä. Ne haastateltavat, jotka eivät vastanneet rakenteellisiin 

muutoksiin käsittelevään kysymykseen, on jätetty tästä osiosta pois. Tässä osiossa on kä-

sitelty kyselylomakkeen (Liite 4) kysymysten 1-3 ja 15-18 vastauksia.  

 

6.1.1. Paikallinen taso 

Paikallisen tason haastateltavista (6 kpl) kaikki arvioivat maakunta- ja sote-uudistuksen 

tuomista rakenteellisista muutoksia. Ne kunnanjohtajat, joiden kanssa haastattelu tehtiin 

kasvotusten, vastasivat kysymykseen kattavammin. Ne, jotka vastasivat haastattelukysy-

myksiin kirjallisesti, kommentoivat maakunta- ja sote-uudistusta vain yhdellä tai kahdella 

lauseella.  

       Kasvotusten haastateltujen kunnan- ja kaupunginjohtajien näkemykset maakunta- ja 

sote-uudistuksen tuomista rakenteellisista muutoksista vaihtelivat ja vastaukset olivat 

kattavia. Erään suuren kaupungin kaupunginjohtaja näki maakunta- ja sote-uudistuksen 

kaiken kaikkiaan haastavana ja erittäin suurena kokonaisuutena. Hän korosti maakunta- 

ja sote-uudistuksen suuruutta painottamalla sitä, että se on merkittävin julkisen hallinnon 

uudistaminen sitten sotien. Hän piti uudistusta eräänlaisena jatkumona viimeisimpien hal-

lituskausien jokseenkin epäonnistuneille kuntauudistusyrityksille ja yrityksille keskittää 
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sote-palvelut kuntayhtymiin. Kaupunginjohtaja piti maakunta- ja sote-uudistusta kuiten-

kin tarpeellisena rakenneuudistuksena. Kunnat ovat sote-palvelujen tuottajiksi haastatel-

tavan mukaan liian pieniä yksikköjä erityisesti tulevaisuutta ajatellen, kun väestö keskit-

tyy isoihin kaupunkeihin. Haastateltava näki itsehallinnollisten maakuntien perustamisen 

hallituksen ratkaisuna sote-palvelujen uudelleenorganisointiin useiden kuntauudistusyri-

tysten epäonnistuessa 2000-luvun aikana. Lisäksi väestönmuutoksen ja hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen kannalta uudistus on tärkeä. Haastateltava näki kuitenkin erityi-

sesti valinnanvapauden haastavana kokonaisuutena ja piti muutenkin uudistusta poliitti-

sesti vaikeana. Poliittisesti uudistus on hankala erityisesti kompromissien ja tiukan aika-

taulun näkökulmasta. Uudistukseen on sisällytetty liian paljon liian lyhyen aikavälin si-

sään ja yhdelle hallituskaudelle uudistus on kaupunginjohtajan mukaan kokonaisuutena 

liian haastava toteuttaa. Poliittisten kompromissien teko yhden hallituskauden aikana on 

vaikeaa ja haastateltavan mielestä maakunta- ja sote-uudistuksen kaltainen uudistus on 

niin mittava, että se pitäisi toteuttaa useamman hallituskauden aikana.  

       Eräs pienehkön kunnan kunnanjohtaja piti maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteita 

lähtökohtaisesti hyvinä. Hän korosti uudistuksen tarpeellisuutta väestönmuutoksiin koh-

distuvien paineiden, kuntalaisten ja ylipäätänsä kansalaisten tasa-arvoisemman aseman ja 

kustannusten taiton tarpeellisuuden perusteella. Hyvistä tavoitteista huolimatta kunnan-

johtaja näki uudistuksessa kuitenkin muutamia perustavanlaatuisia ongelmia. Haastatel-

tavan mukaan Suomi on ollut sosiaali- ja terveyspalveluissa aina kansainvälisissä vertai-

luissa erittäin laadukas ja tehokas. Kunnat ovat hoitaneet asiansa kaiken kaikkiaan esi-

merkillisesti ja ovat olleet aina keskeisessä osassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-

misessä. Kunnanjohtajan mukaan kunnat jäävät uudistuksesta kokonaan pois. Kunnan-

johtaja kuvaa kuntien aseman muuttumista näin:  

       Kunnat heitetään tästä uudistuksesta kokonaan pihalle, joka on hyvin ihmeellinen, ihmeelli- 

       nen, niin kun lähestymistapa. Kunnat ei saa olla millään, tai ainakaan sote-puolella, enää  

       millään tavalla mukana missään tuotannossa. Minusta se on hyvin erikoinen tapa. Niin me  

       tavallaan niinkö… Siis kyllä sen hyväksyn ja suhtaudun niinkö myönteisesti siihen, että tota  

       muutoksia tehhään ja arvioijaan sitä tekemistä, mutta tota se tapa, millä tätä nyt tehään, ni  

       tota onhan se hyvin erikoinen. Ajetaan niin kun käärmettä pyssyyn hirvittävän vauhikkaasti.  

Kunnanjohtaja tiedostaa hyvin muutospaineet ja sen, että sote-palveluja on yritetty uudis-

taa jo pitkään tuloksetta. Hän näkee ongelmallisena nykyisen hallituksen kiireen saada 
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aikaan päätöksiä ja lakiesitykset valmiiksi ennen seuraavaa hallitusta. Kunnanjohtajan 

mielestä kyse on niin suuresta uudistuksesta, että nyt meneillään oleva lähestymistapa ja 

aikataulu eivät ole realistisia. Rahallisesti uudistuksessa on kyse 20 miljardin euron sote-

potista ja työntekijöiden näkökulmasta uudistus koskettaa noin 200 000 ihmistä. Kunnan-

johtaja näkee kuntien kaventuvan, ja oikeastaan loppupeleissä käytännössä kokonaan 

poistuvan, roolin sote-palvelujen osalta erikoisena. Kunnanjohtajan mielestä sen sijaan, 

että rakennetaan kokonaan uudet ja valtavat organisaatiot (= maakunnat) tuottamaan sote-

palveluja, pitäisi kuntien hyviä käytänteitä ottaa edes osittain pohjaksi sote-palvelujen 

järjestämiselle. Kunnanjohtaja näkee myös maakuntien johtamisen ja hallitsemisen haas-

tavana kokonaisuutena. Lopuksi kunnanjohtaja kertoo ihmettelevänsä eduskunnan ja po-

liitikkojen ajattelutapaa; käytännöntasolta katsottuna tulokulma asioihin on hyvin erilai-

nen. 

       Kirjallisesti vastanneista jokainen paikallistason edustaja koki maakunta- ja sote-uu-

distuksen tuomat julkishallinnon rakenteelliset muutokset pääsääntöisesti positiivisina ja 

tervetulleina. Kunnanjohtajat eivät avanneet tai perustelleet mielipiteitään juuri ollen-

kaan. Eräs keskisuuren kaupungin kaupunginjohtaja tarkensi kuitenkin mielipidettään 

nostamalla esille palvelujen tuotantokentän laajenemisen, jota hän piti positiivisena 

asiana.  

 

6.1.2. Alueellinen taso  

Alueellisen tason haastateltavista (9 kpl) viisi kertoi näkemyksensä maakunta- ja sote-

uudistuksesta ja sen tuomista rakenteellisista muutoksista. Aluehallintovirastojen haasta-

teltavista kolme neljästä (ne jotka vastasivat kirjallisesti ja ne joiden kanssa asiasta kes-

kusteltiin) koki uudistuksen pääsääntöisesti positiivisena ja tarpeellisena. Uudistuksen 

tarpeellisuutta perusteltiin erityisesti taloudellisuudella, asiantuntijuuden yhdistymisellä 

ja siitä seuraavilla synergiaeduilla. Lisäksi uudistus nähtiin hyvänä, koska se selkeyttänee 

hallinnon rakenteita ja sen avulla palveluja on mahdollista tuottaa nykyistä kustannuste-

hokkaammin. Kaikki maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen tuomiin rakenteellisiin muu-

toksiin lähtökohtaisesti positiivisesti suhtautuneet nostivat esille kuitenkin runsaasti on-

gelmakohtia. Eräs haastateltava piti haasteellisena sitä, miten alueellinen asiantuntemus 
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sen ja toimintaympärituntemus voidaan säilyttää. Tällä hän viittasi erityisesti tulevaan 

valtakunnalliseen valvonta- ja lupavirastoon. Uutta hallintoa muodostettaessa olisi tärkeä 

kiinnittää erityishuomiota juuri tähän kokonaisuuteen liittyvien tehtävien uudelleenmää-

rittelyyn, jotta alueellinen tieto säilyisi jatkossakin esimerkiksi tietosisältöjen tuottami-

sessa. Samainen haastateltava piti myös toimialojen yhteistyön ja vaatimukset poikkihal-

linnollisuudesta haasteellisina ja kuvasi kantaansa näin (OKT = opetus- ja kulttuuritoimi):  

       Ensin pitäisi tunnistaa ja tunnustaa perinpohjaisesti toimialat ja niiden     

       ominaispiirteet, keskeiset tehtävät, tavoitteet, tuotokset ja vaikuttavuus ja vasta sen jälkeen   

       lähteä hakemaan kunkin toimialan vahvuuksia ja mahdollisuuksia poikkihallinnolliseen ke- 

       hittämiseen. Tähän mennessä tässä uudistuksessa aika tavalla pimentoon on jäänyt OKT-vas- 

       tuualueen informaatio- ja resurssiohjaus. On valmisteltu virastoa, jossa pääsääntöisesti hal- 

       linnoidaan luvitusta ja valvontaa. Kuitenkin OKT-vastuualueen proaktiivinen ohjaustoiminta       

       nähdään pitkälle ongelmia ennaltaehkäisevänä toimintana, jonka on mahdollista keventää jäl- 

       kikäteistä ja raskasta valvontaprosessia.  

Yksi aluehallintoviraston edustaja piti erityisesti Luovan perustamista ja siitä syntyvää 

valtakunnallista toimivaltaa positiivisena asiana. Toisaalta haastateltava koki, että maa-

kunta- ja sote-uudistuksen ja Luovaan liittyvässä valmistelussa on häivytetty viraston alu-

eellisen läsnäolon merkitystä. Kaiken kaikkiaan samainen henkilö piti uudistusta seka-

vassa vaiheessa olevana ja eturistiriitoja vilisevänä kokonaisuutena, eikä hän myöskään 

pitänyt tulevaa maakuntajakoa hyvänä. Eräs aluehallintovirastojen edustaja nosti esiin 

kysymyksen valtion alueellisuuden katoamisesta: 

       On riski, että valtion aluehallinnon katoamisen myötä valtionhallinnon alueellisuus kärsii ja  

       valtion työpaikat keskittyvät entistä enemmän pääkaupunkiseudulle. Lisäksi olen myös hie- 

       man skeptinen sen suhteen, saadaanko uudistuksella aikaan niin suuret säästöt kuin tavoitel- 

       laan. 

Yksi aluehallintovirastojen edustaja koki, että maakunta- ja sote-uudistus tehdään pitkälti 

vain muutospaineiden takia. Säästöjä ei todennäköisesti tavoiteta, vaikka ne ovat yksi 

keskeinen peruste itse uudistuksen toteuttamiselle. Haastateltava piti erityisesti aluehal-

lintoon keskittyvien muutosten perusteluja hatarina eikä niitä ole hänen mukaansa kun-

nolla esitetty ja perusteltu aluehallinnossa tällä hetkellä toimiville henkilöille.  

       Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajan mielestä maakunta- ja sote-uudistuksen lähtö-

kohdat ja periaatteet ovat hyviä. Hän näki erityisesti pyrkimyksen kohti kansanvaltaisem-
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paa aluehallintoa positiivisena ja painotti, että se on ollut maakuntien tavoitteena vuosi-

kymmeniä. Hän piti sote-uudistusta yhtä aikaa haastavana ja positiivisena kokonaisuu-

tena. Positiivisen siitä tekee sen oikeat tarkoitusperät, haastavan siitä tekee siihen liittyvä 

valtava työmäärä ja aikataulussa pysyminen. Aluekehittämisen näkökulmasta maakunta-

uudistus voi haastateltavan mukaan tuoda ongelmia, kun jo käytössä olevat ja toimiviksi 

todetut aluekehittämisjärjestelmät uusitaan kokonaan. Erityisen haastavaksi haastateltava 

nimesi kasvupalvelu -lainsäädännön, johon sisältyy asetuksia muun muassa poikkihallin-

nollisesta aluekehittämisestä. Haastateltavan mukaan kasvupalvelupaketin myötä näkö-

kulma eri asioihin kapenee. Lisäksi, vaikka haastateltava piti tavoitetta kansanvaltaisem-

masta aluehallintomallista hyvänä, kuvaili hän syntyvien maakuntien itsehallinnollisuutta 

seuraavasti:  

       […] ku puhutaan niin kun itsehallinnosta, itsehallinnollisesta uudistuksesta ja itsehallinnolli- 

       sista maakunnista, niin kyllä se, mielestäni se itsehallinto on aika kaukana siitä. Eli, eli käy- 

       tännössä se tarkoittaa sitä, että maakunnat tulisivat tekemään sillä rahalla, mitä valtio antaa,  

       täsmälleen sitä, mitä valtio määrää. […] Mut kyllähän me, Suomi on, niin kun tiedetään, niin  

       sehän on kehitysmaa, kun vertaa muihin, muihin EU:n valtioihin tässä suhteessa. Alueiden,  

       alueiden tuota, roolin ja itsehallinnon, niin kun näkökulmasta. 

Asian valmistelussa maakunnan liiton edustaja näkee haasteelliseksi valinnanvapauden 

politisoitumisen ja joidenkin osakohtien puuttumisen valmistelutyöstä kokonaan. Esimer-

kiksi opetus- ja kulttuuriministeriön asioita ei juurikaan ole valmisteltu, vaikka esimer-

kiksi osaaminen ja koulutuspalvelut ovat keskeinen osa aluekehittämistä ja myös tulevien 

maakuntien toimintaa. Lisäksi maakunnan liiton edustaja kokee uudistuksen vaikuttavan 

suuresti maakuntien yhteistyörakenteisiin, eikä niitä ole kunnolla valmisteltu. Haastatel-

tava antaisi tuleville maakunnille vähintään ajan kanssa oikeuden verottaa, jotta itsehal-

linnollisuuden kriteerit täyttyisivät.  

 

6.1.3. Valtiotaso  

Valtiotason haastateltavista (25 kpl) lähes kaikki kertoivat näkemyksensä maakunta- ja 

sote-uudistuksesta ja sen tuomista rakenteellisista muutoksista. Valtiovarainministeriön 

VM 1 haastateltavat suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti maakunta- ja sote-uudis-
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tukseen. Heidän mukaansa uudistus selkeyttää sote-rakennetta, aikaansaa kustannussääs-

töjä sekä hillitsee kustannusten kasvua. Kaiken kaikkiaan on tärkeä mennä eteenpäin. 

Vastaajat nostivat kuitenkin huolen maakunta- ja sote-uudistuksen tiukasta toimeenpano- 

ja valmisteluaikataulusta, byrokratian lisääntymisestä sekä siitä, saadaanko peruspalvelut 

turvattua uudistuksen jälkeen, kun kustannusten kasvua joudutaan taittamaan.   

       Myös valtiovarainministeriön VM 2 -ryhmän kanta maakunta- ja sote-uudistuksen 

tuomiin rakenteellisiin muutoksiin oli lähtökohtaisesti hyvin positiivinen. Erityisesti val-

takunnallisen lupa- ja valvontaviraston, Luovan, syntymistä pidettiin hyvänä. Myös digi-

talisaation ja ICT-kehittämisen tuomia mahdollisuuksia pidettiin merkittävinä. Haastatel-

tavat pitivät valinnanvapautta vaikeana kokonaisuutena, mutta näkivät kuitenkin sen to-

dennäköisesti edistävän tasa-arvoa, ainakin teoreettisesti tarkasteltuna. Kaiken kaikkiaan 

maakunnat nähtiin vahvempina yksikköinä järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut, kun 

järjestämisvastuu keskitetään sadoilta organisaatioilta 18:lle organisaatiolle.   

       Sosiaali- ja terveysministeriön haastateltavat pitivät maakunta- ja sote-uudistusta tar-

peellisena, odotettuna ja välttämättömänä uudistuksena. Uudistuksen valmistelua he ovat 

pitäneet pitkänä oppimisprosessina. Erityisesti valtakunnallisen lupa- ja valvontaviraston 

syntyminen nähtiin hyvänä, sillä valtakunnallisen toimivallan myötä alueelliset erot val-

vonta- ja lupa-asioissa poistuvat. Vastauksissa näkyi kuitenkin hajontaa Luovan poikki-

hallinnollisuuteen liittyen; kaksi haastateltavaa koki sen hyvänä ja tarpeellisena, mutta 

yksi nosti esiin poikkihallinnollisuuden tuomat vaikeudet. Lähtökohtaisesti toiminta voi-

daan yhtenäistää vain teknologia-asioissa, mutta alueella tapahtuvan valvonta- ja lupatoi-

mien osalta poikkihallinnollisuus olisi haastateltavan mukaan liian suuri haaste Luovalle.  

       Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yksin haastateltu asiantuntija piti maakunta- ja 

sote-uudistuksen tarvetta selkeänä. Kunnat ovat nykyisellään liian pieniä organisaatioita 

tuottamaan sote-palveluja, erityisesti kun tulevaisuudessa väestön ikärakenne vanhenee 

ja nykyiselläänkin palvelujen yhdenvertaisuudessa on alueellisia eroja. Kaiken kaikkiaan 

haastateltava piti uudistusta oikeansuuntaisena, mutta useilta kohdin myös haastavana. 

Erityisiä vaikeuksia haastateltava koki tiukassa aikataulussa. Hän korosti uudistuksen po-

liittisuutta sekä pitkään kestänyttä porrastettua aikataulutusta. Muut THL:n haastateltavat 

eivät juuri ottaneet kantaa rakenteellisiin muutoksiin tai eriarvoistumiseen. 
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Valtioneuvoston kanslian haastateltavat pitivät niin ikään muiden valtiotason haastatelta-

vien kanssa maakunta- ja sote-uudistusta välttämättömyytenä ja saman aikaisesti päämi-

nisteri Sipilän hallituksen kärkihankkeena. Tärkeintä, ongelmista huolimatta, olisi saada 

maakunta- ja sote-uudistus täytäntöön. Muiden ohella myös VNK:n edustajat nostivat 

esiin ongelmia. Haasteellisena pidettiin aikaisemmin valtakunnallisesti hoidettujen 

kasvu- ja innovaatiopalvelujen hajauttamista maakuntiin. Haastateltavat nostivat esiin 

myös huolen siitä, löytyykö yksityisille toimijoille markkinoita uusissa maakunnissa. 

Myös suurien kaupunkien elinvoimatehtävien hoitamisen nähtiin vaikeutuvan uudistuk-

sen myötä. Lisäksi uudistuksen valmistelussa on keskitytty liikaa sote-palvelujen uudis-

tamiseen ja muiden vaikutusten arviointi on jätetty pienemmälle huomiolle. Eniten huolta 

haastateltavat kantoivat uudistuksen nopeasta toteuttamisaikataulusta; jos uudistusta ei 

saada tällä hallituskaudella vietyä läpi, miten taataan jatkuvuus seuraavalla hallituskau-

della?  

       Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaajat pitivät maakunta- ja sote-uudistusta lähtö-

kohtaisesti hyvänä kokonaisuutena. Erityisesti Luova tuo valtakunnallisen toimiluvan 

myötä mukanaan mahdollisuuksia, vaikka poikkihallinnollisuus onkin haastavaa toteut-

taa. Uudistuksen myötä muun muassa liikunta-asiat ja niiden rahoitus uudelleenorgani-

soidaan, mikä avaa mahdollisuuksia toimivimmille liikuntapalveluille. Lähtökohtaisesti 

eniten ongelmia nähtiin tiukassa aikataulussa, mutta myös valtakunnallisen lupa- ja val-

vontaviraston perustamisessa nähtiin haasteita. Yksi haastateltava näki Luovan perusta-

misessa olevan kyse valtion aluehallinnon ajamisesta alas, vaikka sillä onkin tulevaisuu-

dessa alueellisia toimipisteitä. Haastateltavat nostivat esille myös huolen siitä, miten tu-

levaisuuden kunnat organisoituvat.  

 

6.2. Peruspalvelujen arviointi nyt ja uudistuksen jälkeen 

Tässä osiossa esittelen haastatteluissa keskeisesti esiin nousseet näkemykset aluehallin-

tovirastojen peruspalvelujen arviointien nykytilasta ja niiden kehittämistarpeista maa-

kunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Tarkastelen haastateltavien näkemyksiä esimerkiksi 

kokonaisvaltaisen ja poikkihallinnollisen arvioinnin tuottamisen tarpeellisuudesta, kenen 
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pitäisi vastata arviointityöstä tulevaisuudessa ja mitä asioita ylipäätänsä tässä kokonai-

suudessa olisi hyvä huomioida. Tulokset on luokiteltu haastateltavien edustamien tahojen 

mukaan. Tarkastelen ensimmäiseksi kuntien eli paikallisen tason edustajien näkemyksiä. 

Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan maakunnan ja aluehallintovirastojen eli alueellisen 

tason edustajien näkemyksiä ja viimeiseksi tarkastelen valtion edustajien eli valtiotason 

näkemyksiä. Aivan lopuksi tarkastelen elämänuransa julkishallinnon parissa tehneen asi-

antuntijan näkemyksiä, jotka mielestäni kokoavat hyvin yhteen olennaiset asiat peruspal-

velujen arvioinnin merkityksestä osana yhteiskunnallista kehittämistyötä ja päätöksente-

koa paikallisella, alueellisella ja valtiollisella tasolla.  

 

6.2.1. Paikallinen taso  

Aluehallintovirastojen tuottamat peruspalvelujen arviointiraportit olivat jokaiselle paikal-

lisen tason edustajalle eli Pohjois-Pohjanmaan kunnan- ja kaupunginjohtajille enemmissä 

tai vähemmissä määrin tuttuja. Kuudesta kunnanjohtajasta puolet eli kolme kertoi käyt-

täneensä työssään peruspalvelujen arviointiraportteja. Kunnanjohtajista kaksi ei pitänyt 

peruspalvelujen arviointiraporttien käyttöä mielekkäänä, eivätkä he tämän takia olleet 

hyödyntäneet niitä työssään. Yksi haastateltava ei ollut varsinaisesti hyödyntänyt urallaan 

peruspalvelujen arviointiraporttia, mutta se oli hänelle kuitenkin kokonaisuutena tuttu.   

       Peruspalvelujen arviointia hyödyntäneet kunnanjohtajat kertoivat käyttäneensä ra-

porttia esimerkiksi palvelujen järjestämisen ja saavutettavuuden kokonaiskuvan hahmot-

tamisessa, toiminnan suunnittelussa sekä päätöksenteon tukena ja erilaisissa kehitysteh-

tävissä. Kunnanjohtaja A oli hyödyntänyt peruspalvelujen arviointiraporttia lähinnä pal-

velukokonaisuuden kokonaiskuvan hahmottamisessa, mutta ollut hyödyntänyt sitä kui-

tenkaan päätöksenteossa. Kunnanjohtaja B kertoi raportin toimineen lähinnä informatii-

visena lähteenä ja osana kunnan toiminnansuunnittelua. Kunnanjohtaja C puolestaan ker-

toi käyttäneensä raportteja päätöksenteon tukena ja erilaisissa kehittämistehtävissä aikai-

semmissa työtehtävissään Lapin maakunnassa. Kaikki raportteja työssään käyttäneet kun-

nanjohtajat pitivät aluehallintovirastoja luontevina tahoina tuottamaan arviointitietoa.  

       Kunnanjohtaja D ja kunnanjohtaja E eivät olleet hyödyntäneet aluehallintovirastojen 

peruspalvelujen arviointiraportteja työssään juuri lainkaan. Kunnanjohtaja D kertoi, ettei 
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käytännöntyössä peruspalvelujen arviointiraporteilla ole ollut juuri ollenkaan merkitystä 

ja niiden käyttö on jäänyt lähinnä selailun tasolle. Hän arvioi raporttien hyödyttäneen 

lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita. Kunnanjohtaja E puolestaan toi 

esiin, ettei raportti ole lähtökohtaisesti palvellut hänen kuntaansa tai työtään lainkaan. 

Suurimmat kompastuskivet raporteissa ovat olleet niissä esitetyt johtopäätökset ja toi-

menpide-ehdotukset, joiden vieminen käytännöntasolle on ollut haastavaa. Kunnanjoh-

taja E kuvaa yleiskattavien toimintaehdotusten toteuttamisen vaikeaksi erityisesti sen ta-

kia, että hänen edustamassaan kunnassa on paljon alueen sisäisiä eroavaisuuksia ja arvi-

oinnit ovat koskeneet laajempia alueita. Kunnanjohtaja E on kuitenkin sitä mieltä, että 

joitakin tahoja peruspalvelujen arviointi on voinut ja voi palvella. Näihin tahoihin lukeu-

tuvat esimerkiksi valtiotason päättäjät, joille arviointitieto on lähtökohtaisesti tärkeää. 

Kunnanjohtaja F, joka ei ollut työssään hyödyntänyt raportteja mutta tunsi ne kuitenkin 

hyvin, kehui niissä käytettyjä arviointikohteita, näkökulmia ja vaihtuvia painopisteitä kat-

taviksi ja laadukkaiksi.  

       Jokainen kunnanjohtaja piti peruspalvelujen arviointia kuitenkin lähtökohtaisesti tär-

keänä ja tarkoituksenmukaisena työnä, jota jonkun tahon tai tahojen yhteistyössä pitäisi 

toteuttaa. Erityisen tärkeäksi arviointien tarpeellisuus nousi haastateltavien mielestä maa-

kunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa. Haastateltavien näkemykset erosivat osittain kui-

tenkin sen suhteen, kenen, miten ja millaista arviointietoa pitäisi jatkossa tuottaa. Kun-

nanjohtaja A linjasi, että arvioinnin laatijan pitäisi tulevaisuudessa olla riippumaton kau-

pallinen taho. Kuntien tulisi osaltaan saada linjata kriteerit ja näkökulmat arvioinneille ja 

arviointia pitäisi tuottaa erityisesti kuntien elinvoimatehtävän edunvalvontaa varten. Kun-

nanjohtaja A kuitenkin korosti, että ”sitä [arviointia] tarvitaan myös yhdenvertaisuus- ja 

tasavertaisuusperiaatteen valvontaa varten tukemaan maakunnallista ja valtakunnallista 

päätöksentekoa”. Kunnanjohtajat B ja C pitivät maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä 

syntyvää valtakunnallista lupa- ja valvontavirastoa eli Luovaa luontevana tahona toimi-

maan arvioinnin laatijana, joskin kunnanjohtaja C piti myös substanssiarviointeja mah-

dollisina hyvinä lisinä arviointikokonaisuudessa. Kunnanjohtajat E ja F, jotka eivät olleet 

hyödyntäneet aluehallintovirastojen tuottamia arviointiraportteja työssään, eivät myös-

kään osanneet tyhjentävästi arvioida, kenen pitäisi arviointitietoa jatkossa tuottaa. Kun-

nanjohtaja D näki syntyvien maakuntien olevan järkevimpiä tahoja toteuttamaan arvioin-
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tityötä, joskin myös ministeriöiden pitäisi tuottaa valtakunnallista arviointitietoa. Kun-

nanjohtaja F piti erityisesti maakuntien ja ministeriöiden roolia arvioitsijoina keskeisinä, 

joskin Luovan voisi yhdistää osaksi arvioinnin toteuttamista. Tärkeintä kunnanjohtajan F 

mielestä oli arviointityössä mukana toimivien tahojen roolien täsmentäminen, ettei pääl-

lekkäistä työtä syntyisi.  

       Jokaisen kunnanjohtajan mielestä siis arviointitiedon merkitys kasvanee tulevan 

maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Tärkeimmiksi mittareiksi ja näkökulmiksi tulevai-

suuden peruspalvelujen arvioinnissa kunnanjohtajat linjasivat esimerkiksi laadun, vaikut-

tavuuden, saatavuuden ja saavutettavuuden, trendit, tehokkuuden, asiakasnäkökulman ja 

alueellisen tiedon tuottamisen. Tärkeää olisi tuottaa ennakoivaa, vertailevaa ja ajankoh-

taista arviointitietoa, jota kunnat voisivat hyödyntää työssään osana päätöksentekoa ja 

kehittämistä. Erityisesti alueellisen tiedon merkitys korostui, jota kuvastaa hyvin kunnan-

johtaja E:n painotus siitä, ettei esimerkiksi valtakunnallisesta raportista sellaisenaan ole 

hyötyä Suomen alueiden ollessa hyvin erilaisia keskenään sekä maakuntien ja kuntien 

sisällä, että niiden välillä. Alueellisen tiedon kunnanjohtaja E ulottaisi koskemaan myös 

kunnan sisäisiä alueita. Lähes kaikkien kunnanjohtajien puheesta välittyi tarve nopealle, 

ajankohtaiselle ja ennakoivalle tiedolle. Vaikuttavuusarvioinnin kannalta taaksepäin kat-

sovaa tietoa toki pidettiin tärkeänä, mutta tarkoituksenmukaisempaa olisi tuottaa ajan-

kohtaista tietoa, joka palvelisi erityisesti päätöksenteossa ja tulevaisuuden toimintasuun-

nitelman teossa, kuten kunnanjohtaja E korosti. Lisäksi tiedon hyvää saatavuutta ja avoi-

muutta pidettiin tärkeänä. Kunnanjohtaja F korosti haastattelussaan myös sitä, että maa-

kunta- ja sote-uudistuksen jälkeen arviointiarkkitehtuuri pitäisi toteuttaa niin, ettei pääl-

lekkäistä työtä syntyisi kuntien, maakuntien, Luovan ja ministeriöiden välillä. Kunnan-

johtaja korosti täten myös tarvetta uudenlaisen tietopohjan synnyttämiselle ja tietojen yh-

tenäistämiselle, jotta tieto olisi helposti kaikkien käytettävissä ja analysoitavissa.  

       Yhteenvetona kunnanjohtajien eli paikallisen tason edustajien näkemyksistä voidaan 

nostaa esiin muutama keskeinen asia. Ensinnäkin kunnanjohtajat pitivät arviointitiedon 

tuottamista tärkeänä ja sen pitäisi palvella erityisesti kuntia, mutta myös maakuntia ja 

valtiota. Arviointitiedon ja tiedon ylipäätänsä pitäisi olla vapaasti käytettävissä ja helposti 

saatavilla ja saavutettavissa. Tarpeen tietojärjestelmien yhtenäistämiselle nosti erityisesti 

ison kaupungin kunnanjohtaja, kunnanjohtaja F. Arvioinneissa pitäisi keskittyä erityisesti 
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laatuun, tehokkuuteen, vaikuttavuuteen, ennakoitavuuteen ja peruspalveluja pitäisi arvi-

oida alueellisesta ja asiakkaan näkökulmista. Arviointitiedon tuottajaksi sopisi Luova, 

syntyvät maakunnat, riippumaton kaupallinen taho tai ministeriöt. Tarpeen kokonaisval-

taisen, riippumattoman ja substanssivapaan tiedon tuottamiselle, nosti enemmistö kun-

nanjohtajista. Tärkeintä olisi tuottaa tietoa, joka oikeasti hyödyttäisi kuntia kehittämis-

työssä ja päätöksenteossa.  

 

6.2.2. Alueellinen taso  

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustaja kertoi hyödyntäneen peruspalvelujen arviointeja kah-

denkymmen vuoden työuransa aikana vaihtelevasti. Raportit ovat hyödyttäneet silloin, 

kun ne ovat erityisteemallaan palvelleet maakunnan liitolle asetettujen tehtävien toteutta-

mista. Arviointeja on hyödynnetty osana erilaisia aluekehittämistehtäviä, joista haastatel-

tava nosti keskeisinä esiin maakuntakaavoitukseen liittyvät tehtävät, ennaltaehkäisevän 

maakunnallisen hyvinvoinnin tehtävät, maakunnallisen toimintamallin kehittämisen, 

kouluverkostojen suunnittelutehtävät ja kuntien tukemisen. Aluehallintovirastojen arvi-

ointiraportteja on hyödynnetty myös maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvissä tehtävissä 

osana maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua sote-hanketta ja esiselvityshanketta, en-

nen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa PoPSter-hanketta. Peruspalvelu-

jen arviointiraportit ovat olleet tietyissä asiayhteyksissä täten merkittävä osa Pohjois-Poh-

janmaan maakunnan aluekehittämistehtäviä.  

       Pohjois-Pohjanmaan liiton edustaja näki peruspalvelujen arviointitarpeen kasvavan 

maakunta- ja sote-uudistuksen myötä ja hänen olikin lähtökohtaisesti vaikea kuvitella yh-

teiskuntaa, jossa peruspalveluja ja niiden toimivuutta ei arvioitaisi. Haastateltava piti uu-

distuksen yhteydessä syntyvää Luovaa luontevana tahona tuottamaan arviointia erityi-

sesti viraston vankan aluetuntemuksen takia. Haastateltava uskoi aluetuntemuksen säily-

miseen siitäkin huolimatta, vaikka syntyvällä lupa- ja valvontavirastolla on keskusvetoi-

nen hallinto. Arviointia pitäisi tuottaa kehittämisen tueksi syntyville maakunnille, kun-

nille ja muille palvelujen tuottajille. Haastateltava painotti saatavuutta, saavutettavuutta 

ja vaihtuvia teemoja tärkeinä tulokulmina arvioinneille, mutta toivoi lisänäkökulmiksi 
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kustannustehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden tarkastelunäkökulmia. Haasteiksi tu-

levalle arviointitoiminnalle haastateltava nosti erityisesti aluenäkökulman mahdollisen 

unohtumisen, arvioinnin hajautumisen ja keskusvetoisuuden. Alla olevaan SWOT-tau-

lukkoon (Taulukko 6) on koottu Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajan näkemykset nykyi-

sen peruspalvelujen arvioinnin heikkouksista ja vahvuuksista sekä tulevaisuuden arvioin-

nin uhkista ja mahdollisuuksista. 

Taulukko 6. SWOT-taulukko Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajan näkemyksistä.  

Nykyiset heikkoudet Tulevaisuuden haasteet 

Tiedon analysointitoiminnot vajavaisia  

  ja niiden siirtäminen omiin järjestel- 

  miin Patiosta erittäin haasteellista  

Aluenäkökulman unohtuminen 

Arvioinnin hajautuminen ja keskusvetoisuus 

Nykyiset vahvuudet Tulevaisuuden kehittäminen 

Erityisteemat 

Hyödynnettävyys osana maakunnan   

  kehittämistehtäviä 

Paikkatietopohjan hyödyntäminen  

  arvioinneissa 

Luova arvioinnin laatija tulevaisuudessa Luo- 

  van aluetuntemus keskusvetoisesta viraston  

  johtotavasta huolimatta 

Palvelujen kehittämisen tueksi maakunnille ja  

  muille tuottajille/järjestäjille 

Saatavuus, saavutettavuus, vaihtuvat teemat,  

  kustannustehokkuus ja taloudellisuus 

Myös kunnille tuotettava arviointietoa 

Aluehallintovirastojen näkemykset peruspalvelujen arviointien nykytilasta ja niiden ke-

hittämisestä maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä erosivat Pohjois-Pohjanmaan lii-

ton ja kunnanjohtajien näkemyksistä. Vastauksista välittyi laajempi tuntemus peruspal-

velujen arvioinneista, mikä oli luontevaa ja odotettavissa. Kaikki haastateltavat (8 kpl) 

olivat toimineet peruspalvelujen arviointien parissa joko kirjoittajina, läpilukijoina, kom-

mentoijina, editoijina, kehittäjinä, johtotehtävissä, koordinaattoreina, suunnittelijoina tai 

tiedonkerääjinä. Osa vastaajista oli toiminut peruspalvelujen arviointiraporttien parissa jo 

kahdenkymmenen vuoden ajan niiden alkuvaiheista lähtien, osa vastaajista muutaman ar-

viointikierroksen ajan.  

       Lähtökohtaisesti kaikki aluehallintovirastojen haastateltavat pitivät peruspalvelujen 

arviointiraportteja nykyisellään kokonaisuuksina, joita sellaisenaan ei pitäisi jatkaa. Vas-

taajat pitivät arviointiraportteja ja -prosesseja vanhanaikaisina, taaksepäin katsovina, ras-

kaina ja sekavina. Raporttien parissa kauan työskennelleet näkivät, että raporttien alku-

peräisestä tarkoituksesta tarkastella nimenomaan peruspalvelujen alueellista saatavuutta 
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kokonaisvaltaisesti, on tultu kauas. Esimerkiksi haastateltava AVI 1:stä kertoo arviointi-

kohteiden muodostuneen sekavaksi joukoksi aiheita, jotka eivät ole yhteismitallisia ei-

vätkä ole tuottaneet tarvittavaa kokonaiskuvaa alueiden peruspalvelujen tilasta. Aiheiden 

ja arviointikohteiden hajanaisuus on vaikuttanut negatiivisesti myös raporttien käytettä-

vyyteen. AVI 2:n haastateltava korostaa lisäksi toimialojen kaventumista ja arviointikoh-

teiden painottumista lähinnä opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueiden asioihin. Ennen 

raporteista välittyi kokonaistilannekuva alueilta, kun mukana olivat kaikki aluehallinto-

virastojen substanssitoimialat. Saman aikaisesti AVI 2 haastateltava linjaa, että arviointi-

prosesseissa olevien tahojen määrä on kasvanut, mikä on johtanut sen pirstaloitumiseen, 

alueellisten näkökulmien ja poikkihallinnollisuuden vähentymiseen. Kaiken kaikkiaan 

suurin osa haastateltavista piti peruspalvelujen arviointiraporttia nykyisellään vanhanai-

kaisena, toimimattomana ja taaksepäin katsovana. Kaksi vuotta kestävää arviointitahtia 

ja -prosessia pidettiin raskaana, sekavana ja pirstaloituneena sekä erityisesti arviointikoh-

teita ja -näkökulmia niin kaventuneina.  Ne eivät enää täytä peruspalvelujen arviointien 

alkuperäistä tarkoitusta eli sellaisen alueellisen kokonaiskuvan tuottamista, joka palvelee 

niin kunta-, maakunta- kuin valtiotason päättäjiä. 

       Haastateltavista kuusi kahdeksasta kertoi kuitenkin edelleen pitävänsä Luovaa luon-

tevana tahona tuottamaan arviointia maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Yksi haasta-

teltavista kuitenkin pohti, että tulevaisuudessa olisi syytä arvioida uudestaan kenen ja 

millaisessa yhteistyössä arviointia pitäisi toteuttaa. Lisäksi yksi haastateltava linjasi, että 

uusi valtakunnallinen virasto eli Luova tarvitsee toimiakseen eri tyyppisiä arviointeja ja 

erityisesti sellaisia, että ne tukisivat paremmin Luovaa sen omassa toiminnassaan. Hänen 

vastauksistaan välittyi kyllä Luovan mahdollinen rooli arviointityössä, mutta sen luonne 

muuttuisi kokonaisvaltaisesta yleisarvioinnista lähemmäs Luovan omaa toimintakenttää. 

Kriittisimmän näkemyksen maakuntien kasavasta arviointiroolista antoi eräs haastatel-

tava (AVI 2), joka näki, että Luovan pitäisi itse arvioida peruspalveluja, eikä maakunta-

hallintoa tulisi sotkea siihen mukaan. Haastateltava myös koki ainoana aluehallintoviras-

tojen edustajana, ettei nykyisten kaltaista, useaa toimialaa tarkastelevaa arviointia pitäisi 

jatkaa. Tilalle riittäisivät muuttuvien tehtäväkenttien myötä pelkät substanssikohtaiset ar-

vioinnit, joita eri tahot toteuttaisivat itselleen ja omaa toimintaansa tukevaksi. Luovaa 

puoltaneet haastateltavat perustelivat kantojansa erityisesti niin, että he ovat kokeneet 
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aluehallintovirastojen asiantuntijaverkostot, tietopääoman ja alueellisen osaamisen vah-

voiksi. Luonnollisesti aluehallintovirastoilla on myös pitkä kokemus arviointitoimin-

nasta.  

       Näkökulmista tulevaisuuden arvioinnin kannalta tärkeimmiksi kriteereiksi haastatel-

tavat nostivat erityisesti alueellisen näkökulman säilyttämisen ja alueellisten eroavai-

suuksien huomioimisen. Usea haastateltava kuvaili alueellisten eroavaisuuksien huomi-

oimista arvioinneissa jopa ehdottomana. Alueellista näkökulmaa pidettiin tärkeänä eri-

tyisesti siksi, että maakunta- ja sote-uudistuksen tuoma hallinnollinen murrosvaihe voi 

kestää pitkään ja voi vaikuttaa negatiivisesti palvelujen saatavuuteen eri alueilla. Eräs 

haastateltava (AVI 3) korosti lisäksi, että alueellisen näkökulman pitäisi olla vahvasti mu-

kana jo tiedonkeruuvaiheessa. Luovan vahva alueellisen osaamisen tausta aluehallintovi-

rastojen ajalta mahdollistaisi tähän tavoitteeseen pääsemisen. Muut tärkeiksi nimetyt nä-

kökulmat kulkivat osittain käsi kädessä kunnanjohtajien vastausten kanssa. Keskeisiksi 

arviointinäkökulmiksi nostettiin esimerkiksi laatu, yhdenvertaisuuden toteutuminen, saa-

vutettavuus, saatavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus, ennakoiva tieto ja asiakasnäkö-

kulma. Arviointinäkökulmia ei kuitenkaan välttämättä tulisi rajata ennakolta, jota erityi-

sesti AVI 2:n haastateltava korosti. Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden arviointien raamit 

tulisi ratkaista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä. Arviointinäkökul-

mien lisäksi arviointikohteiden pitäisi olla relevantteja, ajankohtaisia ja niiden pitäisi vas-

tata tietotarpeisiin. Haastateltavista lähes kaikki painottivat, että arviointikohteet pitäisi 

kokonaisuudessaan katsoa uusiksi. Haastatteluissa ei tullut esiin arviointikohteita yksi-

tyiskohtaisesti.  

       Vaikka aluehallintovirastojen edustajat olivat useista asioista pääpiirteittäin samaa 

mieltä, myös nostamisen arvoisia eroavaisuuksia löytyi. Keskeinen näkemysero näkyi 

esimerkiksi siinä, onko ylipäätänsä tarpeellista tuottaa yhteiskunnallisesti kokonaisval-

taista arviointia peruspalvelujen alueellisesta tai valtakunnallisesta toteutumisesta. Haas-

tateltavista viisi (5) koki, että jonkin tahon olisi tärkeä tuottaa kokonaisvaltaista ja sub-

stanssivapaata arviointia. Yksi (1) haastateltava koki, että Luovan omaa toimintaa hyö-

dyttävä arviointi yhdistettyinä esimerkiksi ministeriöiden omiin substanssiarvioihin riit-

täisi. Haastateltavista kaksi (2) piti jotain tältä väliltä hyvänä ratkaisuna. Kokonaisvaltai-

sen arvioinnin tärkeyttä perusteltiin esimerkiksi sillä, etteivät substanssiarvioinnit riitä 
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sellaisenaan pohjaksi, kun ajatellaan päätöksentekoa. Osa haastateltavista piti muun mu-

assa ministeriöiden tekemiä substanssi- tai sektoriarviointeja sisäänpäin kääntyneinä ja 

vain ministeriöiden omaa toimintaa palvelevina kapea-alaisina kokonaisuuksina. Ideaalia 

olisi tuottaa yli hallintoalojen ulottuvaa arviointitietoa, jolloin yhteiskunnalliset päätökset 

voisivat nojautua kokonaisvaltaiseen, kaikki näkökulmat huomioonottavaan arviointitie-

toon. Kokonaisvaltaisen arviointiedon kannalla olevat, pitivät kuitenkin eri instituutioi-

den (ministeriöt, tutkimuslaitokset, kunnat, maakunnat ym.) roolien kirkastamista tar-

peellisena. Tärkeää olisi katsoa uudelleen monimutkaiset ja paikoitellen jopa pahastikin 

tulehtuneet roolit syntyvän Luovan, ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden asian-

omaisten instituutioiden välillä. Tästä esimerkin antoi AVI 3 haastateltava, joka piti eri-

tyisesti aluehallintovirastojen suhdetta sekä THL:n että STM:n kanssa tulehtuneina, kun 

kyse on ollut peruspalvelujen arviointiin liittyvistä käytänteistä. Vaikka kaksi haastatel-

tavista (AVI 2 & AVI 3) pitivät THL:lle kaavailtua kasvavaa roolia arviointitoiminnassa 

maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä hyvänä, osa haastateltavista näki sen haasteel-

lisena. Haastateltava AVI 1:stä toikin esiin huolen siitä, että arviointitieto voi tutkimus-

laitoksissa muotoutua substanssikohtaiseksi, jolloin tiedon yhdistäminen osaksi suurem-

paa kokonaisuutta vaikeutuisi ja alueellinen tieto saattaisi vähentyä. Haastateltava (AVI 

1) kiteyttää tutkimuslaitoksiin liittyvän problematiikan seuraavasti:  

       Jos yksittäinen tutkimuslaitos alkaa tuottaa yhdellä toimialalla arviointitietoa, miten hyvin  

       sen tiedon pystyy hyödyntämään poikkihallinnollisesti Luovassa? Lisäksi näiden kansallisten  

       tutkimuslaitosten kyky hallita alueellista tietoa toimintaympäristötietoisesti on puutteellista  

       johtuen alueellisen asiantuntijaverkoston puuttumisesta. 

Haastateltavan (AVI 1) huoli substanssiarvioista nostaa hyvin esille kysymyksen poikki-

hallinnollisuudesta. Aluehallintovirastojen ja muiden instituutioiden yhdistyessä yhdeksi 

valtakunnallisesti virastoksi, pitivät haastateltavat sen yhtenä vahvuutena poikkihallin-

nollisuutta tai ainakin pyrkimystä poikkihallinnolliseen toimintatapaan. Eräs haastatel-

tava (AVI 5) piti poikkihallinnollisuutta tulevaisuuden arviointityössä tärkeänä, sillä sen 

avulla voitaisiin tuottaa arviointitietoa, joka monialaisuudellaan, yhtenäisyydellään ja ko-

konaisvaltaisuudellaan oikeasti palvelisi kaikkia osapuolia. 

       Poikkihallinnollisuuden lisäksi suurin osa haastateltavista, riippumatta siitä kenelle 

he katsoivat arviointityön maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kuuluvan, piti tärkeänä 
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nopeampaa ja reaaliaikaisempaa arviointitietoa. Lähes kaikki haastateltavat myös koki-

vat, että arviointia pitäisi tuottaa vuosittain nykyisen kahden vuoden arviointisyklin si-

jasta. Erityisen tärkeänä kulmakivenä arviointityön onnistumiselle haastateltavat pitivät 

tiedon yhtenäistämistä julkishallinnossa sekä yhteiskunnan muilla osa-alueilla. Tarpeen 

yhteiselle, avoimelle ja ajantasaiselle tietopohjalle osoittivat puheissaan lähes kaikki 

haastateltavat. Tiedon pitäisi vastata vaihtuviin ja jatkuvasti muutoksessa oleviin tietotar-

peisiin ja palvella kunta-, maakunta- ja valtiotason päättäjiä päätöksenteossa, ohjauk-

sessa, suunnittelussa, palvelujen rahoittamisessa ja kehittämistehtävissä. Lisäksi haasta-

teltavat pitivät tärkeänä päällekkäisen työn välttämistä ja roolien selkeyttämistä arvioin-

tityössä. Suurin osa vastaajista piti arviointityössä olevien osapuolten yhteistyön vahvis-

tamista tärkeänä työkaluna kokonaisuuden kannalta, osa katsoi eri instituutioiden omaa 

työtä palvelevan arviointitiedon riittävän päätöksenteon ja yhteiskunnallisen ohjaamisen 

pohjaksi.  

 

6.2.3. Valtiotaso 

Valtiovarainministeriön (VM) haastateltavista (9 kpl) seitsemän oli toiminut keskeisesti 

aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointityössä. VM 1 -ryhmän edustajat (3 kpl) 

ovat olleet arviointiprosessissa mukana, joskin he luonnehtivat itseänsä enemmänkin tie-

don seuraajiksi, koska ovat tuottavat itse Peruspalvelujen tila -raporttia. Peruspalvelujen 

arviointia haastateltavat olivat käyttäneet lähinnä niissä tilanteissa, kun tietoja oli tarvittu 

peruspalvelujen tila- raporttiin. VM 2 -ryhmän edustajien rooli aluehallintovirastojen 

tuottamassa peruspalvelujen arvioinnissa on ollut keskeinen. VM 2 -ryhmän haastatelta-

vat ovat toimineet koordinoivana osapuolena valtiovarainministeriön tulosohjausryh-

mälle kuuluvassa prosessissa, jossa aluehallintovirastoille lähetetään arviointipyynnöt, 

määritellään arviointikohteet ja annetaan toimeksianto. VM 3 -ryhmän edustajat eivät 

juurikaan tunteneet aluehallintovirastojen tuottamaa peruspalvelujen arviointiraporttia si-

sällöltään, eivätkä myöskään arviointiprosessiltaan. Haastateltavat tunsivat kuitenkin 

yleisesti valtionhallinnon eri sektoreiden tuottamat arvioinnit. VM 3 -ryhmän haastatte-

lussa ei täten keskitytty nimenomaisesti aluehallintovirastojen tuottamiin peruspalvelujen 

arviointiraportteihin, vaan yleisesti arviointitoimintaan tulevaisuudessa maakunta- ja 
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sote-uudistuksen jälkeen. Haastateltavat tarkastelivat asiaa erityisesti ohjauksen ja pää-

töksenteon näkökulmista.            

       VM 1 -ryhmän haastateltavat pitivät ongelmallisena yleisesti sekä peruspalvelujen 

tila -raporteissa, että aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraporteissa sitä, että 

ne katsovat tietoa lähtökohtaisesti aina taaksepäin. Ohjauksen kannalta olisi tärkeä katsoa 

raporteissa menneisyyden sijasta tulevaisuuteen tekemällä peruspalvelutarpeen tulevai-

suusarviointia. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä syntyvä uudenlainen ohjausmenet-

tely edellyttää kyllä arviointitietoa, mutta sen luonne muuttuu nykyisestä olennaisesti. 

Maakuntien ohjaukseen tarvitaan runsaasti arviointitietoa uusien tehtävien ja uuden hal-

lintotason syntyessä. Haastateltavat pitivät arviointitietoa tärkeänä ja nostivat ministeri-

öiden roolin arviointiprosessissa keskeiseksi. Jokaisen ministeriön tulisi arvioida omaa 

toimintaansa, omia resurssejaan ja taloustietojaan. Näiden pohjalta valtiovarainministeriö 

olisi kykeneväinen tekemään omaa toimintaansa koskevan arvioinnin, jonka pohjalta se 

pystyisi arvioimaan maakunnittain, onko rahoitus alueellisesti riittävää ja peruspalvelut 

turvattuja. Tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen lakiin tulisi linjata, että kukin ministe-

riö arvioisi omaa toimintaansa, mutta myös muiden toimijoiden, esimerkiksi terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ja opetushallituksen, pitäisi tulevaisuudessa ottaa merkittävä rooli 

arviointiprosessissa. Laajojen poikkihallinnollisten arviointien mahdollisuus oli haasta-

teltavien mielestä vaikea ja epäselvä kokonaisuus.  

       VM 1 -ryhmän haastateltavat olivat siis ministeriölähtöisen substanssiarviointien 

kannalla. Haastateltavat kuitenkin painottivat, ettei substanssiarviointeja tule katsoa läpi 

sormien ja myös itse arviointeja olisi arvioitava kriittisesti. Haastatteluissa nousi esiin 

kysymys valtiovarainministeriön maakunta- ja kuntatiedon kattavuudesta, jolloin haasta-

teltavat myönsivät, ettei muuta tietoa yleiskuvan lisäksi juuri ole. Haastateltavat uskoivat 

tämän kuitenkin ratkeavan maakuntavastaavien asettamisella, joiden tehtävänä olisi seu-

rata maakunnissa tapahtuvia investointeja, talousasioita, elinkeinorakenteita, työllisyys-

tilanteita, asumista ja kaikkia niitä elementtejä, jotka vaikuttavat maakuntien kokonaisre-

surssipuoleen. Haastateltavat tiedostivat alueellisen tiedon puutteen, mutta uskoivat sen 

korjaantuvan uudelleenorganisoitumalla ministeriön sisällä. 

       Näkökulmista tärkeimpänä tulevaisuuden arvioinnissa VM 1 -ryhmän haastateltavat 

pitivät tulostavoitteellista näkökulmaa. Kustannus- ja palvelutarpeen arviointien tulisi ke-
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hittyä nykyisestä huimasti ja arviointien tulisi perustua lähtökohtaisesti kustannusten, vai-

kuttavuuden ja taloudellisten ilmiöiden arviointiin. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, 

että myös kuntien peruspalveluja arvioidaan, vaikka kuntien palvelujärjestämisvastuu 

pieneneekin merkittävästi. Uuden tehtäväjaon myötä kuntien ja maakuntien arviointi on 

entistä tärkeämpää. Haastateltavat perustelivat talouspainotteista arviointiotetta erityisesti 

sillä, että uusien maakuntien toiminta on 100 % valtiorahoitteista. Tärkeintä olisi arvioin-

neissa vastata kysymykseen: vastaavatko tulot menoja? Kaiken kaikkiaan haastateltavat 

olivat tyytyväisiä oman peruspalvelujen tila -raporttinsa näkökulmiin ja arviointitapoihin. 

Lisänä arviointeihin tulisi kuitenkin ottaa arvioinninkohteeksi maakuntien alueelliset eri-

tyispiirteet, mutta muuten samalla tavalla pitäisi jatkaa tulevaisuudessakin.  

       Vaikka haastateltavat pitivätkin arviointityötä tärkeänä maakunta- ja sote-uudistuk-

sen jälkeen, ei poikkihallinnolliselle arvioinnille ole heidän mielestä tilaa. Erästä haasta-

teltavaa lainaten: ”nyt jo on liikaa luettavaa, liikaa pureskeltavaa tietoa”. Arviointia tulisi 

jatkossa kehittää määrittelemällä ensin, missä tarvitaan tietoa ja tämän jälkeen kyseiseen 

tietotarpeeseen pitäisi vastata. Arvioinnit, joita ministeriöt ovat tähänkin saakka tuotta-

neet, ovat riittäviä, eikä tilaa toiselle tai useammille kokonaisvaltaisille arvioinneille ole. 

Tärkeää olisi, että tulevat maakunnat tuottaisivat tietoa omista toiminnoistaan, jotka pal-

velisivat valtiovarainministeriöitä ja muita ministeriöitä ohjaustyössä. Tämän edellytyk-

senä olisi tiedon yhtenäistäminen ja reaaliaikaisuus esimerkiksi maakuntatieto -ohjelman 

avulla. Tarkoituksena ja ideaalisinta olisi, että maakunnissa syntyvä tieto olisi yhteisessä 

järjestelmässä, jossa tieto olisi kaikkien sitä tarvitsevien käytössä.  

       VM 2 -ryhmän edustajat pitivät onnistuneimpana elementtinä aluehallintovirastojen 

tuottamissa peruspalvelujen arviointiraporteissa ajankohtaisten teemojen kautta muodos-

tettua arviointitietoa (esimerkiksi nuoret, lapset, vanhukset). Positiivista on ollut pyrki-

mys poikkihallinnollisiin arviointikohteisiin ja kokonaisvaltaisen arvioinnin tuottami-

seen. Erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla peruspalvelujen arviointi 

on ollut haastateltavien mukaan merkittävässä roolissa. Arviointi on tuottanut arvoa alue-

hallintovirastoille itselleen, mutta myös kunnille ja maakunnille. Muut keskushallinnon 

toimijat eivät haastateltavien mukaan ole kuitenkaan hyötyneet peruspalvelujen arvioin-

tiraporteista juurikaan. Peruspalvelujen arviointi on myös sanana vääristynyt, eikä alue-

hallintovirastojen laatimia arviointiraportteja pitäisi kutsua arvioinniksi. Kyse on ollut 
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enemmänkin seurannasta ja pienimuotoisesta analysoinnista. Haastateltavat nostivat Pa-

tio-järjestelmän ja paikkatietoihin perustuvan tiedon tärkeäksi nyt ja tulevaisuudessa. 

       VM 2- ryhmän haastateltavien mukaan julkishallinnon rakenteellisten muutosten ta-

kia arviointiprosessi pitänee katsoa kokonaan uusiksi, eikä aluehallintovirastojen tuotta-

maa peruspalvelujen arviointia tule sellaisenaan jatkaa. Haastateltavat eivät osanneet sa-

noa, onko tuleva lupa- ja valvontavirasto, Luova, järkevä taho arvioimaan peruspalveluja 

ylipäätänsä, koska viraston luonne muuttuu entistä enemmän laillisuudenvalvojaksi. 

Luova voi toki tuottaa aineistoja, jotka hyödyttävät Luovan omaa toimintaa. Mahdolli-

suutena olisi myös yhteisten tietojärjestelmien avulla tuottaa tietoa, joiden pohjalta ylei-

sempi tilannekatsaus tietyistä alueista voitaisiin luoda. Jos Luovalle uudistuksen myötä 

kuitenkin tulee rooli peruspalvelujen arvioinnissa, tärkeintä olisi poistaa päällekkäisyydet 

muiden arviointien, erityisesti valtiovarainministeriön peruspalvelujen tila -raportin 

kanssa. Keskeinen rooli arvioinnissa siirtynee maakunnille, mutta toisaalta valtakunnal-

listakin arviointia tarvitaan. Tärkeintä olisi määrätä se taho, joka laatisi valtakunnallisen, 

poikkihallinnollisen kokonaiskuvan Suomesta.  

       Keskeiseksi asiaksi VM 2 -ryhmän haastateltavat nostavat tiedon yhdistämisen tär-

keyden yli hallintotasojen, virastojen ja ministeriöiden. Tietoa tulisi tuottaa Luovan val-

vontatietojen osalta kunnille, maakunnille, keskushallinnolle ja kansalaisille. Tiedon tuot-

taminen Luovassa pitäisi haastateltavien mukaan olla enemmän tarvelähtöistä, reaaliai-

kaista ja sen tulisi tukea tietojohtamista. Pitkät arviointiprosessit, aikataulut ja ennalta 

määrätyt arviointikohteet eivät ole nykypäivää ja uudistuksen myötä historiaa. Historiaa 

tulee haastateltavien mukaan olemaan myös käsite saavutettavuus, koska palveluja voi 

tulevaisuudessa saada entistä joustavammin liikkuvana, digitaalisena tai sitten perintei-

sellä tavalla fyysisesti – kunhan palveluun ollaan tyytyväisiä. Koulutuspalvelujen osalta 

haastateltavat kuitenkin pitivät fyysistä saavutettavuutta tärkeänä. Keskeisenä tärkeänä 

elementtinä tulevaisuuden arvioinneissa haastateltavat pitivät maakuntien välistä vertai-

lua. Alueellisen tiedon tuottaminen nähtiin relevanttina, mutta Luovaa ei kuitenkaan 

nähty tämän tuottajana. 

       VM 2 -ryhmäläiset näkivät ministeriötasolta alaspäin virastoihin tulevan ohjauksen 

negatiivisena, erityisesti kun Luova perustetaan ja viraston volyymi kasvaa merkittävästi. 

Tärkeintä olisi luoda tavoitteisiin perustava malli, jossa virastot tuottaisivat ministeriöille 
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tilannekuvan eri alueilta. Virastot voivat hoitaa tämän arvioinnilla tai millä tahansa ta-

valla, jonka näkevät parhaaksi, mutta ministeriöiden ohjausta tässä ei tarvita. 

       VM 3-ryhmän haastateltavat näkivät nykyisellään arviointitoiminnan olevan kaut-

taaltaan hajanaista vahvan sektoripainotteisuuden takia. Samaa tietoa haetaan useita ker-

toja, työtä tehdään päällekkäin ja eri tahot arvoivat samoja asioita omista näkökulmistaan. 

Asiakastieto erityisesti maakunnissa on pirstaleista. Alueilta ja palveluista tarvittaisiin 

kokoavaa tietoa ja analysointia, joka hyödyttäisi ohjauksessa. Olennaista olisi reaaliaikai-

sen tiedon saaminen yhteisestä tietopohjasta, jossa olisi kaikki julkishallinnossa syntyvä 

raakadata. Raakadata ei sellaisenaan kuitenkaan hyödytä ja olisi tärkeä kehittää tietopal-

veluita, joiden kautta sen hyödyntäminen ja analysointi olisi mahdollisimman helppoa ja 

avointa. Tietopalveluista tulisi saada uutta tietoa jatkuvasti ja reaaliajassa. Ongelmana 

haastateltavat näkivät erityisesti sen, että sektoriviranomaiset turvaavat jatkuvasti omia 

rakenteitaan ja arviointitapojaan. Asioita tehdään omista näkövinkkeleistä ministeriöit-

täin ja arvioinnit kulkevat pitkiä matkoja ministeriöistä toiseen ja aina kansanedustajille 

saakka.  

       Maakunta- ja sote-uudistusta VM 3 -ryhmän haastateltavat pitivät loistavana tilaisuu-

tena uudistaa arviointikehikkoa. Olisi tärkeä tuottaa kokonaiskuvan antavaa arviointia 

alueellisesti. Sektorisävytteiset, syvälle menevät arvioinnit eivät hyödytä valtiovarainmi-

nisteriötä ohjauksessa. Roolit arviointityössä pitäisi jakaa niin, että päällekkäistä työtä 

olisi mahdollisimman vähän, eri tahot tekisivät oikeasti yhteistyötä ja tuottaisivat eri käyt-

tötarkoituksiin räätälöityä arviointitietoa. Poikkihallinnollisuus olisi avainasemassa. 

Haastateltavat näkivät, ettei THL:n kasvava rooli arviointitoiminnassa ole välttämättä se 

järkevin suunta, ainakaan valtiovarainministeriön näkökulmasta.  

       Tulevaisuuden arviointityössä olisi siis tärkeintä kokonaiskuvan antavan arvioinnin 

tuottaminen, mutta sen lisäksi sektoriministeriöt voisivat tuottaa erikseen omassa työs-

sään hyödyttävää arviointitietoa. Ohjauksen näkökulmasta keskeisintä olisi vaikuttavuu-

den arviointi. Haastateltavat eivät pitäneet kahden vuoden välein tehtäviä massiivisia ar-

viointinivaskoja mielekkäinä ja tilalle pitäisi kehittää järjestelmä, josta jokainen taho 

voisi poimia itseään hyödyttävää tietoa. Peruspalvelujen arviointi muodostuu haastatelta-

vien mielestä entistä tärkeämmäksi uusien maakuntien syntyessä. Lakiin tulisi jo tässä 

kohtaa (haastattelujen aikana, kesällä 2017) puuttua niin, että se antaisi velvoitteen myös 

puolueettoman ja sektorivapaan arvioinnin tuottamiselle. Ideaalia olisi, jos käytössä olisi 
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samat tietoverkot, samalla rajapinnalla ja kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä kenelläkään 

ei ole järkevää tilannekuvaa siitä, mitä alueilla oikeasti tapahtuu. Kokonaisuus on nykyi-

sellään jäänyt hataraksi ja eri tahojen olisi syytä tuottaa jatkuvasti tietoa toiminnastaan. 

Tärkeintä olisi, että kunnan, maakunnan ja valtion toiminnan ja palvelujen kokonaiskuva 

saataisiin koottua, jolloin päätöksiä ja ohjausta pystyttäisiin tekemään oikean tiedon 

avulla ja tiedolla johtaen. Aivan kuten eräs haastateltavista hyvin kiteytti:  

       Se on ihan perusteltu väite, et ne, niin kun sanoo: ’et ihan kiva, että teette näitä juttuja, mut  

       ku teidän tieto on kaksi vuotta vanhaa’. Niin meillä ei ole, sillä ei ole mitään käyttöä, sillä  

       teidän tiedolla tässä meidän toiminnassa. Mutta kuitenkin se analyysitarve on sama. Pitää  

       tietää saavutettavuudesta, vaikuttavuudesta, tasa-arvoisuudesta, palveluverkoista. Just nyt. Ja  

       päätökset koskee näitä asioita siellä maakuntavaltuustossakin. Tietoverkot eivät synny, jos  

       kukaan ei tee niitä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) haastateltavat ovat olleet vahvasti mukana sekä 

aluehallintovirastojen että valtiovarainministeriön peruspalvelujen tila -raportin laatimi-

sessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) haastateltavista kolme oli ollut enem-

män tai vähemmän mukana aluehallintovirastojen peruspalvelujen arvioinneissa. Tarkas-

telen ensin STM:n näkemyksiä, sitten THL:n näkemyksiä jo lopuksi nivon yhteen kes-

keisimmät huomiot ja yhtäläisyydet.  

       STM:n haastateltavat linjasivat heti aluksi selkeästi, että peruspalvelujen arviointira-

portti on kokonaisuudessaan ollut STM:n näkövinkkelistä turha, raskas ja vaikea prosessi 

eikä STM ole hyötynyt arvioinnista käytännössä lainkaan. Ajatellen ministeriön tarpeita, 

tuottaa THL STM:lle tarvittavan tutkimustiedon. Haastateltavat kuitenkin myönsivät, että 

esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle aluehallintovirastojen tuottamasta peruspal-

velujen arvioinnista on voinut olla hyötyä. Keskeisimpänä ongelmana on ollut monin ta-

voin päällekkäinen ja raskas arviointiprosessi, jossa arviointikohteet ovat vaihtuneet tiu-

hasti vaatien aina uudenlaisia resursseja, asiantuntijoita ja toimintatapoja. Kaiken puolin 

peruspalvelujen arviointiprosessi on haastateltavien mielestä ollut vaikea ja turhautumista 

on ollut ilmassa ministeriöissä, THL:llä ja aluehallintovirastoissa. Ja kerrottakoon tässä 

vaiheessa; tunnelma oli (tutkijan näkökulmasta) myös haastattelutilanteessa aika-ajoin 

turhautunut ja vaikeahko. 

       STM:n haastateltavien näkemysten mukaan aluehallintovirastojen peruspalvelujen 

arviointia ei tule sellaisenaan jatkaa, ainakaan nykyisen kaltaisessa yhteistyössä STM:n 
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kanssa. Syntyvän Luovan tehtäväksi sopisi valvontatietoihin perustuvan tiedon tuottami-

nen, jota muut tahot voivat tarvittaessa hyödyntää. Massiivinen tiedontuotanto tulisi lo-

pettaa, eikä tilaa kokonaisvaltaiselle kaikkia substanssialoja tarkastelevalle arviointitie-

dolle haastateltavien mukaan ole. Haastateltavat muistuttivat, että Luovan tehtävänä maa-

kunta- ja sote-uudistuksen jälkeen olisi tuottaa muiden virastojen ohella tietoa vain 

omasta toiminnastaan ja vastuualueestaan. THL tuottaisi omia selvityksiään ja arviointi-

tietoa sote-palveluista, mikä riittäisi STM:n ohjaustyötä varten. Syntyvän Luovan ei tulisi 

astua THL:n tai maakuntien tontille arvioimalla niille kuuluvaa tietoa. Haastateltavat ko-

rostivat, ettei Luovan ei tulisi tehdä tutkimusta, vaan pitäytyä toiminnassaan syntyvässä 

valvontatiedoissa ja niiden arvioinnissa.  

       Haastateltavien mukaan tiedontarve kuitenkin lisääntynee maakunta- ja sote-uudis-

tuksen myötä. Arviointi on keskeinen osa tiedolla johtamista ja ohjausta tulevaisuudessa. 

Uudistuksen myötä asiakaslähtöiset, reaaliaikaiset, vaikuttavuutta ja järjestelmien toimi-

vuutta mittaavat arvioinnit ovat tärkeitä. Keskeistä olisi saada yhteinen tietopohja kaikelle 

tiedolle, jopa valtiotasolla ja tiedon tulisi olla helposti saatavilla ja kaikkien käytössä. 

Alueellinen näkökulma säilyisi maakuntien laatimien arviointien ja maakunnassa synty-

vän tiedon kautta. Haastateltavat painottivat sitä, että arvioiva taho ja roolit arviointipro-

sesseissa täsmentyvät vasta sitten, kun maakunta- ja sote-uudistus astuu voimaan.  

       Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) haastateltavista kolme neljästä haastatel-

tavasti oli toiminut aluehallintovirastojen tuottaman peruspalvelujen arvioinnin parissa ja 

oli ollut mukana prosessissa. Haastateltavat näkivät kokonaisuudessaan prosessin niin, 

että THL on tuottanut valtakunnallista arviointia, joiden tietoja aluehallintovirastot ovat 

hyödyntäneet tarkastellessaan peruspalvelujen yhdenvertaista toteutumista alueellisissa 

raporteissaan. Arviointikohteet ja toimeksiannon THL on saanut suoraan sosiaali- ja ter-

veysministeriöstä, eikä varsinaista yhteistyötä tässä yhteydessä ole ollut aluehallintovi-

rastojen kanssa.  

       Lähtökohtaisesti haastateltavat pitivät peruspalvelujen arviointiprosessia ja erityi-

sesti arviointitehtävän valmistelutyötä isoina ja paljon resursseja vievinä kokonaisuuk-

sina. Erityisesti tiedonkeruuta tulisi keventää ja tiedot pitäisi hankkia ”kertakirjauksina”. 

Haastateltavat nostivat esiin ongelmakohtia myös maakunta- ja sote-uudistusta käsittele-

västä lakiehdotuksesta. Lainsäädännössä nähtiin haasteita erityisesti tiedonkeruun osalta, 
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koska tarvittua tietoa ei välttämättä esitettyjen linjausten puitteissa saataisi kerättyä kai-

kilta niiltä sosiaali- ja terveyspalvelujen osa-alueilta, joista THL ja STM tarvitsevat tietoa. 

Haastateltavat esittivätkin vaateen lakiehdotuksen uudistamiselle.  

       Haastateltavat pitivät THL:n ja syntyvien itsehallinnollisten maakuntien arviointi-

vastuun kasvamista osana maakunta- ja sote-uudistusta luontevana. THL:llä on haastatel-

tavien mukaan käytössään tarvittavat tietolähteet ja asiantuntijuus tehtävän menestyksel-

listä hoitamista ajatellen. Haastateltavat painottivat myös tiiviin yhteistyön säilyttämistä 

STM:n kanssa. THL:n edustajat pitivät kuitenkin yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyk-

siä ja niiden arviointia erittäin tärkeänä, mutta niiden arviointi substanssialoittain riittäisi 

eikä tarvetta nykyisen kaltaiselle kokonaisvaltaiselle arvioinnille välttämättä olisi. Arvi-

ointitahdin pitäisi haastateltavien mielestä olla asia- ja tilannesidonnainen. Joidenkin ar-

viointikohteiden osalta tietoa pitäisi tuottaa reaaliajassa, joidenkin asioiden osalta tilan-

teet eivät muutu useiden vuosienkaan aikana. Lähtökohtaisesti kuitenkin olisi tuotettava 

reaaliaikaista tietoa, vähintään kuukausittain. Yhteinen tietopohja ja tiedon yhtenäistämi-

nen julkishallinnossa, ainakin joillakin toiminta-aloilla, voisi mahdollistaa tähän tavoit-

teeseen pääsyn.    

       Yksittäin haastateltu asiantuntija havainnollisti, mikä arviointityössä olisi yleisesti 

tärkeää maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Haastateltavan mukaan peruspalveluja pi-

täisi arvioida kolmella eri tasolla: 1. kansalaistaso (kansalainen arvioi terveyspalvelua 

niin kuin muitakin markkinatalouden palveluita) 2. maakuntataso (maakunnat tekevät it-

searviointia palvelujen toteutumisesta) ja 3. objektiivinen arviointi eli valtakunnallinen 

arviointi. Haastateltava näki, että Luovan kuuluisi tuottaa vain omaan substanssialaansa 

liittyvää tietoa ja toimintaansa tukevaa arviointia. Mahdollisen valtakunnallisen arvioin-

nin tuottajina toimisivat muut asiantuntijat ja päällekkäisyyksiä tulisi välttää. Erilaisia ar-

viointeja tuotettaisiin kansalle yleiseksi tiedoksi sekä palveluja järjestäville organisaati-

oille ja ministeriöille päätöksenteon tueksi. Haastateltavan mielestä kaikkia kansalaisille 

tuotettuja palveluja pitäisi arvioida. Taloudellisuus, tehokkuus, laatu, kustannukset, saa-

tavuus, asiakastyytyväisyys ja vaikuttavuus olisivat parhaat mahdolliset arvioininäkökul-

mat. Haastateltavan mukaan ennakoiva, reaaliaikainen ja vertaileva tieto olisi tulevaisuu-

dessa ehdottoman tärkeää. Laajojen arviointiraporttien sijasta tulisi keskittyä ajankohtai-

sen tiedon tuottamiseen ja tiedolla johtamiseen.  
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Yhteenvetona STM:n ja THL:n näkemyksistä voidaan nostaa muutama keskeinen huo-

mio. Ensinnäkin sekä ministeriön että tutkimuslaitoksen haastateltavat olivat kokeneet 

aluehallintovirastojen peruspalvelujen arvioinnissa mukana olemisen jokseenkin ras-

kaana ja tarpeettomana. Erityisesti tiedonkeruuprosesseissa, päällekkäisen työn tekemi-

sessä ja roolien selventämisessä olisi parantamisen varaa. Sekä STM:n että THL:n haas-

tateltavien puheista välittyi selkeä sanoma aluehallintovirastoille; te ette ole tutkimuslai-

toksia. Haastateltavat olivat substanssiarvioiden kannalla, eikä tilaa ainakaan Luovan 

tuottamalle kokonaisvaltaiselle arvioinnille tulevaisuudessa olisi. Ja jos Luova tällaisen 

roolin ottaa tai saa, ei STM sellaisenaan siinä haluaisi olla enää mukana. Kaiken kaikki-

aan roolien selkeyttäminen, päällekkäisen työn välttäminen ja STM:n ja sitä myötä myös 

THL:n irrottaminen peruspalvelujen arviointiprosessista olisi tärkeää. Kuitenkaan haas-

tateltavien huomiot siitä, mikä ylipäätänsä on tärkeää arviointityössä, eivät juurikaan poi-

kenneet tämän tutkielman muiden haastateltavien näkemyksistä.  

       Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) haastateltavat kertoivat hyötyneensä aluehal-

lintovirastojen tuottamista peruspalvelujen arvioinneista paljon. Aivan kuten STM, myös 

OKM on toiminut keskeisesti mukana koordinoivana osapuolena arviointityössä. Arvi-

oinneista saatua tietoa on oikeasti vuosien varrella hyödynnetty aktiivisesti esimerkiksi 

palvelujen kehittämisessä. OKM on tehnyt myös kuntiin ohjeistavia informaatiokierrok-

sia arviointien tuloksista. Lähtökohtaisesti peruspalvelujen arvioinnit ovat palvelleet 

OKM:n tarpeita kiitettävästi, sillä OKM on pystynyt itse määrittelemään oman toimin-

tansa kannalta relevantteja arviointikohteita ja ne onkin usein sisällytetty osaksi arvioin-

tiraportteja. OKM:n näkemyksen mukaan arviointien tulokset ovat ainakin opetus- ja 

kulttuuriministeriön, sekä muiden ministeriöiden substanssialoihin liittyessään palvelleet 

ja ohjeistaneet onnistuneesti myös kuntia.    

       Haastateltavien vastauksista välittyi siis aidosti positiivinen suhtautuminen aluehal-

lintovirastojen tuottamia peruspalvelujen arviointeja kohtaan. Vastauksista välittyi myös 

selkeästi se, että syntyvällä Luovalla olisi parhaat edellytykset jatkaa arviointityötä ja ko-

konaisvaltaista tietoa palvelujen toteutumisesta pitäisi tuottaa maakunta- ja sote-uudis-

tuksenkin jälkeen. Tästä huolimatta, myös OKM:n edustajat mainitsivat arviointiproses-

seissa esiin nousseita ongelmia, joihin tulisi jatkossa maakunta- ja sote-uudistuksen 

myötä kiinnittää enemmän huomiota. Ongelmallisina haastateltavat näkivät ensisijaisesti 

tietolähteisiin, tiedonsaantiin ja seurantajärjestelmiin liittyvät haasteet. Tilastotietoa eri 
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alueilta on vaihtelevasti ja jokaisen arvioinnin yhteydessä on jouduttu tekemään erillis-

selvityksiä ja kyselyjä kunnille. Erityisesti liikuntapalveluissa seurantajärjestelmiä ei ole 

lainkaan. Tämä on tehnyt arviointiprosesseista osittain raskaita ja teettänyt turhaa työtä. 

Lisäksi haastateltavat ovat kokeneet kaksi vuotta kestävän arviointisyklin pitkänä; tietoa 

alueilta olisi tärkeä saada vuosittain.  

       Haastateltavien mielestä jatkossa tiedonkeruun pitäisi olla sähköistä ja automatisoi-

tua. Arviointia varten voisi määrätä erillisen ryhmän tai yksikön, joka ottaisi laajemman 

vastuun koko arviointiprosessista. Jotta arviointitieto tukisi OKM:n työtä, pitäisi arvioin-

tia saada erityisesti koulutuksen, lähikoulujen ja varhaiskasvatuksen osalta. Näkökul-

mista tärkeinä pidettiin ajankohtaista ja ennakoivaa tietoa palvelujen saavutettavuudesta 

ja yhdenvertaisesta toteutumisesta alueellisesti. Tärkeää olisi tarkastella myös kuntien re-

sursseja, taloudellisuutta ja vaikuttavuustekijöitä. Erityisesti fyysisen saatavuuden ja saa-

vutettavuuden merkitys korostui. Lisäksi asiakas-, laatu-, ja tyytyväisyysmittarit voisivat 

mahdollisesti olla jatkossa mukana arviointikokonaisuudessa. Liikunta-, koulutus-, ja 

kulttuuripalvelut ovat peruspalveluja, joita ei lähtökohtaisesti voida toteuttaa samalla vo-

lyymillä digitaalisena kuin esimerkiksi joitakin sosiaali- ja terveyspalveluja on kaavailtu 

toteutettavan. Peruspalvelujen arviointia pitäisi tuottaa kunta-, maakunta- ja valtiotasolle 

päätöksentekoa ja kehittämistyötä varten. 

       OKM:n haastateltavat ovat kokeneet peruspalvelujen arvioinnin ympärillä käydyn 

keskustelun haasteelliseksi ja kireähköksi. Yhteistä säveltä eri ministeriöiden välillä ei 

ole tuntunut syntyvän ja esimerkiksi STM ei ole ollut OKM:n näkemyksen mukaan kiin-

nostunut aluehallintovirastojen tuottamista peruspalvelujen arvioinneista, eivätkä sellai-

sesta yhteistyöstä, mitä arviointien hedelmällinen toteuttaminen vaatisi. Haastateltaville 

on välittynyt kuva, ettei STM ole täysin ymmärtänyt tarvetta kokonaisvaltaiselle arvioin-

nille eivätkä he ole sisäistäneet sitä, että vaikkei STM itse olisikaan arviointia työssään 

tarvinnut, ovat silti muut ministeriöt, kunnat ja maakunnat voineet hyötyä peruspalvelu-

jen arvioinneista. Haastateltavat halusivatkin korostaa erityisesti peruspalvelujen moni-

naisuutta tähdentämällä, että olemassa on muitakin peruspalveluja kuin sosiaali- ja ter-

veyspalvelut.  

       Kaiken kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriötä edustavien mielestä keskeistä olisi 

tuottaa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kokonaisvaltaista arviointietoa peruspalve-

lujen alueellisesta toteutumisesta. Tätä tukemaan pitäisi kehittää tietojärjestelmä, josta 
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tieto olisi kaikkien avoimesti saatavilla ja eri tahot voisivat hyödyntää sitä työssään. Li-

säksi olisi mahdollista harkita valtiovarainministeriön peruspalvelujen tila -raportin ja 

aluehallintovirastojen, eli tulevaisuudessa Luovan, peruspalvelujen arviointiraportin yh-

distämistä. Vähintään päällekkäisyyksien ja päällekkäisen työn poistaminen olisi jatkossa 

ensiarvoisen tärkeää; eri arvioinnit ovat nykyisellään palvelleet ehkä eri toimijoita ja tar-

koitusperiä, mutta sisällöiltään ne ovat olleet huomattavan samanlaisia.    

       Valtioneuvoston kanslian (VNK) haastateltavilla on ollut vähäinen rooli suhteessa 

aluehallintovirastojen tuottamaan peruspalvelujen arviointiraporttiin, joskin kiinnostusta 

on ollut ja tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin. Peruspalvelujen arviointiraportin 

sisältö ei kuitenkaan VNK:n edustajien mukaan ole ollut relevanttia, kun katsotaan val-

tioneuvoston kanslian toimintakenttää; kiinnostuneita ollaan lähinnä yleiskuvasta, yh-

teenvedoista tai jopa ”yhteenvetojen yhteenvedoista”. Tiedontarve liittyy olennaisesti sii-

hen, mitä hallitus milloinkin priorisoi ja tarvitsee, jolloin peruspalvelujen arviointia voi-

taisiin teoriassa hyödyntää tietolähteenä. Aluehallintovirastojen tuottama peruspalvelujen 

arviointiraportti on haastateltavien mukaan ollut liian pitkä ja taaksepäin katsova, eikä 

sitä ole voitu sellaisenaan juuri hyödyntää valmistelevassa työssä.  

Keskeistä VNK:n haastateltavien mukaan olisi poikkihallinnollinen, substanssivapaa ja 

helposti hyödynnettävissä oleva kokoava arviointitieto, joka hyödyttäisi erityisesti pää-

töksentekijöitä ja päätöksenteon valmistelijoiden toimintaa. Substanssivapaata tietoa pi-

täisi tuottaa menoista ja se voisi toimia eri substanssiarvioiden välisenä siltana. Ministe-

riöiden on vaikea tuottaa rehellistä arviointia omasta toiminnastaan poliittisten intressien 

takia. Tiedon ja kysynnän tulee kohdata; tietoa tulee tuottaa päätöksentekoa varten. Tietoa 

ei kannata tuottaa, jos sille ei ole kysyntää.  

        Erityisesti tiedon hidas saanti näyttäytyi ongelmana haastateltavien silmissä. Digita-

lisoitunut yhteiskunta on jäänyt tiedontuotannossa jälkeen. Tärkeää olisi saada tietoa, joka 

olisi reaaliaikaista, kokoavaa ja yksinkertaista. Tieto hyödyttäisi valtioneuvoston kanslian 

toiminnassa parhaiten, jos se olisi kuvana, taulukkona tai esimerkiksi diagrammina. Haas-

tateltavat nostivat ennakoivan tiedon avainasemaan tulevaisuuden arvioinneissa. Tietoa 

ja arviointia pitäisi tuottaa haastateltavien mukaan myös alueellisesta näkökulmasta. 

Sote- ja maakuntauudistus muokkaa julkishallinnollisen toimintakentän kokonaan uusiksi 

ja muutoksesta johtuvia vaikutuksia on arvioitava. Erityisesti maakunnallisen tiedon tarve 

lisääntynee, jolloin alueellista arviointia tarvitaan. Tärkeimpänä näkökulmana tulisi olla 
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vaikuttavuus. Haastateltavat myös tähdensivät, ettei poliitikoille voi jättää päättelyä eli 

tiedon arvioinnin olisi synnyttävä toisella tasolla. Siihen, kenen pitäisi kokonaisvaltaista 

arviointia tuottaa, eivät valtioneuvoston kanslian haastateltavat ottaneet kuitenkaan kan-

taa. Tärkeää olisi tuottaa vertailevaa, visuaalista ja valmiiksi tehtyjä analyysejä.  

       Valtiokonttorin edustaja linjasi, että ohjaavien tahojen ja kansanedustajien lisäksi 

myös kansalaisia voisi kiinnostaa peruspalvelujen arvioinnin kaltainen tieto. Haastatel-

tava piti uudistuksen myötä syntyvien maakuntien ja kuntien arvioimista uudistuksen jäl-

keen tärkeänä. Tulosohjauksen kannalta uudistus on valtiokonttorin näkökulmasta vielä 

vaiheessa, mutta toiminnallinen tehokkuus, vaikuttavuus ja taloudelliset arviointikohteet 

lienevät tulevaisuuden arvioinnissa keskeisimmät. Haastateltava kertoi, että uudistuksen 

myötä myös valtiokonttorille on tulossa uusi rooli maakuntien talouden arvioinnissa.   

Valtiokonttorin haastateltavan mukaan arviointiprosesseissa kaiken kaikkiaan on ollut 

nähtävillä eräänlainen takin kääntö. Kun julkisten palvelujen kenttä viimeksi uudistui, 

arviointiprosesseja ja aikatauluja pyrittiin syventämään ja pidentämään, mutta tilanne on 

menossa nyt päinvastaiseen – tieto tulee saada heti. Tiedon tulee olla reaaliaikaista, ko-

koavaa ja visuaalisesti näyttävää. Valtiokonttorin rooli myös tietojohtamisen kehittäjänä 

kasvaa ja jatkossa se kerää tietoa suoraan kunnilta ja maakunnilta, ideaalisimmassa tilan-

teessa kuitenkin suoraan yhteisestä tietopohjasta, jotta kuntien ja maakuntien ei tarvitsisi 

enää syöttää tietoa Tilastokeskuksen kautta. Haastateltavan mukaan virallisraportointi tu-

lisi automatisoida joka puolella, erityisesti valtiotasolla. Olisi tärkeä saada julkinen tieto-

kanta, mistä jokainen voi käyttää tietoja ja saada rajapinnasta tilastot vapaasti käyttöönsä. 

Tärkeintä olisi saada julkishallinnon raportointipalvelu, jolla edistettäisiin tulosohjauk-

sen kehittämistyötä. Haastateltava painottaa, että kaiken julkisesta toiminnasta syntyvän 

tiedon tulisi olla avointa, eikä kenenkään tulisi ”istua tiedon päällä”. Tiedon avoimuuden 

ja reaaliaikaisuuden lisäksi arviointiketju pitäisi eheyttää ja saada jatkuvammaksi. Arvi-

ointia edeltää aina raportoinnin analysoinnin eri vaiheet, ja tämä ketju tulisi ymmärtää 

esimerkillisemmin.  

         Haastateltavan mukaan erityisesti laadun asema näkökulmana tulisi kasvaa. Jos pal-

veluja arvioidaan vain talouden näkökulmista, toiminnan laatua ei voida mitata. Palvelu-

jen tasa-arvoisen toteutumisen lähtökohtana pitäisi olla tasalaatuiset palvelut, vaikka ne 

maksaisivat enemmän esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla. Lähtökohtaisesti valtiokont-
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torin edustaja on sitä mieltä, ettei toimija voi arvioida itse itseään ja arvioinnin tuottami-

sen tulisi olla ulkopuolisen tahon vastuulla. Valtiokonttorin edustaja ehdottaakin toimin-

nan valvojaa, eli Luovaa, tulevaisuuden arvioitsijaksi. Tarkastustyyppisen toiminnan tu-

lee olla riippumattomalla, substansseista ja politiikasta vapaalla, taholla. Toiminnan ta-

voitteiden toteutumisen ja vaikuttamisen arviointi istuisi loogisesti Luovalle. Haastatel-

tava pitää kuitenkin vaikeana kysymyksenä sitä, että kenen tulisi koota kaikki maakun-

tien, kuntien ja virastojen toiminnasta syntyvä arviointitieto yhteen. Tärkeintä olisi tuot-

taa tietoa paikalliselta ja alueelliselta tasolta ja tiedon pitäisi olla johdettavissa valtion 

budjetista ja tarkastella siirtorahan jakautumista.  

       Haastateltava linjasi lisäksi, että jatkossa samaa tietoa tulisi pystyä arvioimaan use-

ammasta eri näkökulmasta tilaajasta ja kohderyhmästä riippuen. Jos jonkinlainen arvioin-

tiprosessi tulee Luovalle, haastateltavan mielestä on tärkeä säilyttää arvioinneissa alueel-

linen näkökulma, vaikka viraston ohjaus tuleekin olemaan keskusvetoista. Kiteytettynä: 

tiedon tuotannosta tulisi siirtyä tiedon analysointiin. Nykyisellään noin 80 % tiedonkäsit-

telijöiden ajasta menee haastateltavan itse tiedon keräämiseen, jolloin analysointia ei enää 

jakseta toteuttaa. Kaiken pitäisi kääntyä pään laelleen; tiedon keräämiseen tulisi kulua 20 

% ajasta, tiedon analysointiin ja arviointiin 80 % ajasta. Kyse olisi kokonaisvaltaisesta 

tiedonkäsittelyn ja -kulttuurin muutoksesta, jossa automatisointi olisi keskeisessä ase-

massa.   

         Asiantuntija eli eräs pitkänlinjan virkamies piti arviointityötä tärkeänä päätöksen-

teon ja ohjauksen kannalta. Kaikkea toimintaa tulisi arvioida kansalaisen näkökulmasta 

kysymällä; mitä yhteistä hyvää tietyn viraston, toimijan tai ministeriön on tarkoitus tuot-

taa? Kansalaisten ja asukkaiden hyvinvoinnin pitäisi olla keskeisenä näkökulmana arvi-

oinneissa. Pitäisi tuottaa ennakoivaa arviointia, jossa tarkastellaan peruspalveluja vaikut-

tavuuden, tuloksellisuuden, tuottavuuden, yhdenvertaisuuden, oikeuden toteutumisen, 

saatavuuden ja laadun näkökulmien kautta.  Asiantuntija muistuttaa, että peruspalvelujen 

kenttään kuuluu lukuisasti muitakin palveluja, kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Koulutus, 

kulttuuri, ympäristöpalvelut, varhaiskasvatus ja lukuisat muut ovat yhtä tärkeitä. 

       Uudistuksen astuessa voimaan, kasvaa maakuntien rooli arvioinnissa. Lisäksi kun-

tien tulee tuottaa tietoa niistä palveluista, joita kunnille jää. Arviointiprosessissa tärkeintä 

olisi päällekkäisyyden poistaminen. Tulisi arvioida, miten oikeasti relevanttia tietoa saa-
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taisi parhaiten alueilta, kun ministeriöiden substanssit vaikuttavat lukuihin ja arviointei-

hin. Haastateltavan mukaan tietoarkkitehtuuria ei ole suunniteltu kunnolla, eikä sitä olla 

kehittämässä kunnolliseksi nyt uudistuksenkaan yhteydessä. Tieto tulisi kerätä kerran, 

jonka jälkeen sen saisi yhteisestä tietojärjestelmästä helposti käyttöönsä. Asiantuntija pai-

notti, että jos ei ole yhteistä tietopohjaa, ei ole myöskään yhteistä ja oikeaa yleiskuvaa. 

Arviointitahdin pitäisi asiantuntijan mukaan olla reaaliaikainen, tai ainakin useammin 

kuin kahden vuoden välein. Tietyt asiat pitäisi tuottaa jatkuvasti, joistakin pitäisi seurata 

vaikuttavuutta ja laatua pidemmällä syklillä. Tulevaisuudessa arviointia pitäisi tehdä 

myös valtakunnallisesti, yhtenäisesti ja puolueettomasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa vastaan tutkimuskysymyksiini. Aivan aluksi tarkastelen sitä, mil-

laiseksi Suomen aluehallinto muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Olen käsi-

tellyt uudistuksen tuomia konkreettisia muutoksia, tavoitteita ja vaikutuksia jo kappa-

leessa 3, mutta nyt peilaan kyseisiä muutoksia asettamaani viitekehykseen. Tarkastelen 

muuttuvaa aluehallintoa hajauttamisen ja keskittämisen, valtion tilasuhteiden sääntelyn, 

skaalojen ja valtiostrategioiden avulla. Tämän jälkeen tarkastelen kokoavasti sitä, miten 

alueellisen tason, paikallisen tason ja valtiotason edustajat näkevät uudistuksen tuomat 

rakenteelliset muutokset. Maakunta- ja sote-uudistuksen tarkastelun jälkeen tarkastelen 

sitä, miten virkamiehet näkivät peruspalvelujen arvioinnin nykytilanteen ja miten heidän 

mukaansa sitä pitäisi kehittää. Tutkimuskysymykseni olivat:  

1. Miten Suomen aluehallinto ja sen organisatorinen rakenne muuttuu maakunta- 

ja sote-uudistuksen myötä? 

2. Miten kunta-, maakunta- ja valtiotason edustajat tulkitsevat näitä uudistuksia?  

3. Miten peruspalvelujen alueellista ja yhdenvertaista toteutumista pitäisi  

arvioida?  

Maakunta- ja sote-uudistuksella on väistämättä historiallisen suuria vaikutuksia Suomen 

aluehallinnon organisatoriseen rakenteeseen sekä julkisen hallinnon kokonaisrakentee-

seen. Uudistuksen myötä Suomeen syntyy uusi itsehallinnollinen ja jatkossa Suomen jul-

kinen hallinto järjestetään kolmella tasolla. Maakunnista tulee lain silmissä itsehallinnol-

lisia yksikköjä, mutta maakuntien luonteen ymmärtäminen vaatii syvempää tarkastelua.  

Rakenteelliset muutokset: keskittämistä ja hajauttamista  

Organisatorisrakenteellisesta näkökulmasta tarkasteltuna maakunta- ja sote-uudistuksen 

vaikutukset valtion aluehallintoon ovat mittavia. Valtion aluehallintoviranomaiset, eli 

aluehallintovirastot (6) ja ELY-keskukset (15), lakkautetaan ja tilalle muodostetaan val-

takunnallinen lupa- ja valvontavirasto Luova. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten 

tehtävät jakautuvat valtiolle, maakunnille, Luovalle, Tekesille ja Liikennevirastolle.           

       Edellä kuvatussa on yhtä aikaa kyse valtion aluehallinnon keskittämisestä ja hajaut-
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tamisesta. Keskittämistä ilmenee, kun suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä siirre-

tään Luovalle. Jatkossa yksi organisaatio hoitaa aiemmin kuuden organisaation vastuulla 

olleet tehtävät. Keskittämistä ilmenee myös ELY-keskusten tehtävien uudelleenorgani-

soimisessa. Esimerkiksi valtakunnalliset elinkeino- ja liikennetehtävät ja yleisen edun 

valvonta siirtyvät viidentoista organisaation vastuulta yhdelle organisaatiolle: valtiolle. 

Innovaatio- ja keksintötoiminta, liiketoiminnan kansainvälistyminen ja kehittämis- ja 

koordinaatiotehtävät sekä pienet energiatuentehtävät siirtyvät ELY-keskuksilta Tekesille. 

Organisaatioiden määrä vähenee viidestätoista yhteen. Samoin käy myös, kun liikenteen 

asiakaspalvelukeskus ja liikennelupatehtävät keskitetään Liikennevirastolle.   

       Keskittämisen ohella valtion aluehallinto myös hajautuu. Hajauttamista näkyy eri-

tyisesti niiden tehtävien kohdalla, jotka siirtyvät aluehallintovirastoista uusille maakun-

nille. Jatkossa ympäristöhallinnon luvat, ympäristövalvonta, alueellinen alkoholival-

vonta, ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevaltiokunnan tehtävät sekä eläinten tervey-

den- ja hyvinvoinnin tehtävät siirtyvät kuudelta organisaatiolta kahdeksalletoista (18) or-

ganisaatiolle. On kyse tehtävien organisatorisrakenteellisesta hajauttamisesta. Myös TE-

toimistot lakkautetaan ja tehtävät siirtyvät maakunnille. Tällöin viidentoista organisaation 

tehtävät siirtyvät kahdeksalletoista.  

       Organisatorisrakenteellisesti tarkasteltuna myös maakuntien aluehallinnossa tapah-

tuu merkittäviä muutoksia. Yhteensä yli 400 organisaatiota lakkautetaan ja niiden tehtä-

vät siirretään maakunnille. Henkilötyövuosissa mitattuna yli 200 000 henkilötyövuotta 

siirtyy aiemmilta organisaatioilta uusille maakunnille. Kyse on historiallisen suuresta teh-

tävien ja vallan keskittämisestä.  

       Edellä mainitut huomiot ilmentävät hyvin hajauttamisen ja keskittämisen näkökul-

masta aluehallinnon historiallisia kehityspiirteitä (Niemivuo 2013). Jo aluehallinnon his-

torian ensimmäisessä vaiheessa (1630 – 1860) lääninhallitusten perustamisessa oli kyse 

hallinnon keskittämisestä ja 1800-luvun puolivälissä kaikki läänin tehtävät oli keskitetty 

lääninhallituksille. 1900-luvulle tultaessa lääninhallituksista irrotettiin kuitenkin tehtäviä 

valtion piirinhallintoviranomaisille ja lähes jokaista tehtävänalaa varten muodostui oma 

viranomaisensa. Aluehallinnon toisessa vaiheessa (1860-1920) aluehallinto siis hajautui 

merkittävästi. Kolmannessa vaiheessa (1920-1945) valtion aluehallinnossa ei tapahtunut 

merkittäviä muutoksia. Neljännessä vaiheessa (1945-1990) hajautunutta hallintoa pyrit-

tiin jälleen keskittämään, mutta silti vielä 1980-luvulla organisaatioiden määrä oli valtava 
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(Pribilla 2006). Keskittämistä tapahtuikin juuri ennen milleniumin vaihtumista, kun 12 

lääniä yhdistettiin kuudeksi ja kymmeniä organisaatioita lakkautettiin. Keskittämistä ta-

pahtui myös, kun aluehallintovirastot ja ELY-keskukset perustettiin.   

Paluu hajautettuun hyvinvointivaltioon?  

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteet eriarvoisuuden vähentämiseksi, eri hallintota-

sojen ja tehtävänjakojen selkeyttämiseksi sekä säästöjen saavuttamiseksi ilmentävät esi-

merkillisesti valtion tilasuhteiden sääntelyä. Uusien itsehallinnollisten maakuntien myötä 

kuntien, maakuntien ja valtion väliset tilasuhteet muuttuvat. Muutoksia tilasuhteisiin (hal-

linnollisiin alueisiin, niiden välisiin verkostoihin ja skaaloihin) tuovat uudet maakunnat, 

tehtävien uudelleenorganisointi (keskittäminen ja hajauttaminen) sekä usean organisaa-

tion lakkauttaminen. Kaikki tämä ilmentää sitä, että valtiotila on jatkuvassa muutoksessa 

ja sääntelyn kohteena (Brenner 2004). Kaiken kaikkiaan maakunta- ja sote-uudistus il-

mentää valtiontilan uudelleenskaalautumista, koska siinä on nimenomaan kyse valtion 

alueellisen sääntelyn uudelleenjärjestämisestä taloudellisin perustein. (Swyngedouw 

2004).  

       Uudistus ilmentää myös Moision (2012), Brennerin (2004) ja Jessopin (2002) näke-

myksiä hajautetusta hyvinvointivaltiosta, keynesiläisyydestä ja hajautetusta kilpailuvalti-

osta. Hajautetun hyvinvoinnin aikakaudelle keskeistä oli muun muassa valtiovallan levit-

täytyminen, alueellisen eriarvoisuuden poistaminen ja palvelujen turvaaminen sekä maa-

kuntakeskuksien vahvistuminen (Moisio 2012). Nämä kaikki piirteet näkyvät myös maa-

kunta- ja sote-uudistuksessa. Ensinnäkin on arvioitu, että uudistus vahvistaa maakuntien 

itsehallintoa ja maakuntien asemaa suhteessa valtioon (Antikainen et al. 2017). Tämä il-

menee ennen kaikkea itsehallinnollisuuden kautta, mutta myös sote-palvelujen järjestä-

misvastuun uudelleenorganisoimisessa. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät noin 

190 organisaatiolta 18 organisaatiolle ja viidelle sote-yhteistyöalueelle, mikä voi, yhdis-

tettynä vapaiden markkinoiden voimiin, keskittää palvelut maakuntakeskuksiin. Tämä 

kuvastaa maakuntakeskusten kasvamista. Vaikka maakuntien aseman onkin arvioitu vah-

vistuvan, on tästä kuitenkin mahdollista tehdä myös päin vastainen tulkinta. Maakuntien 

asema saattaa oikeastaan heiketä, koska niiden toiminta on jatkossa 100 % valtion rahoit-

tamaa. Tämä voi johtaa lopulta hajautetulle hyvinvointivaltiolle tyypilliseen valtiovallan 

levittäytymiseen ja kasvuun.  
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Hajautetulle hyvinvointivaltiolle tyypillinen alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen ja 

palvelujen turvaaminen ovat myös maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. 

1970-luvulle ominainen pyrkimys taata toimivat peruspalvelut jokaiselle kansalaiselle 

asuinpaikasta riippumatta, näkyy keskeisesti siis vielä 2020-luvunkin uudistuksessa. On 

mahdollista, että maakunta- ja sote-uudistus ilmentää tosiasiassa spatiaalista keynesiläi-

syyttä, jolle ominaista oli alueellisen eriarvoisuuden poistaminen erilaisin eheytyskeinoin 

(Brenner 2004; Moisio 2012). Koska jatkossa jopa kansainväliset yksityiset suuryritykset 

saattavat vastata maakunnan alueen sote-palveluista, saattaa uudistus ilmentää valtion 

pyrkimyksiä tukea kansainvälistä kilpailukykyä. Yksityistäminen saattaa siis ilmentää 

myös keynesiläisyydelle (Jessop 2002) tyypillistä piirrettä tukea kansainvälistä kilpailu-

kykyä. Lisäksi sote-palvelujen yksityistäminen ilmentää sosiaalipolitiikan ja talouspoli-

tiikan yhdistämistä, mikä on Jessopin (2002) mukaan keskeistä keynesiläisyydessä. Li-

säksi maakunta- ja sote-uudistus ilmentää osittain hajautetun kilpailuvaltion ominaispiir-

teitä (Moisio 2012). Kilpailukyvyn korostaminen näkyy sote-palvelujen yksityistämi-

sessä, kun valtio-omistusta (sote-palvelut) yksityistetään ja avataan kilpailulle. Kyse on 

siis uusliberalismille tyypillisessä piirteessä luoda julkisorganisaatioiden sisään markki-

noita (Patomäki 2007). Maakunta- ja sote-uudistus ei kuitenkaan mielestäni ilmennä ha-

jautetulle kilpailuvaltiolle tyypillistä prosessia, jossa kaupunkikeskukset korostuvat sel-

keästi ja maaseutujen asema heikkenee. Kuten jo johdannossa todettua, arvioiden mukaan 

suurille kaupungeille (C21-ryhmä) maakunta- ja sote-uudistus on monin tavoin haitalli-

nen.   

       Maakunta- ja sote-uudistus ilmentää myös strategis-relationaalista valtioteoriaa. Uu-

distuksessa poliittiset päättäjät ja valtio ajavat omia intressejään (= maakunta- ja sote-

uudistuksen tavoitteet) ja valtio toimii tämän prosessin areenana. Myös maakunta- ja sote-

uudistuksen yhteydessä käyty hallituspuolueiden välinen poliittinen taistelu ilmentää 

strategis-relationaaliselle valtioteorialle ominaista poliittista, ja lopulta köyhien ja rikkai-

den välistä kamppailua.  

       Kuten aiemmin totesin, uudistus saattaa ilmentää valtiovallan kasvua. Esimerkiksi 

Luovan perustaminen ilmentää valtion keskushallinnon vallan kasvua suhteessa kuntiin 

ja maakuntiin. Tämä voidaan perustella erityisesti sillä, että keskushallinnon alaisiksi toi-

mijoiksi Suomen hallintojärjestelmässä käsitetään valtakunnalliset virastot, mutta ei alu-

eellisia virastoja, joita aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat nykyisellään. Kun 
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kaikki valtion aluehallintoviranomaiset uudistuksen myötä lakkautetaan ja tilalle perus-

tetaan valtakunnallisen toimivallan omaava Luova, lisääntyy valtion keskushallinnon 

valta merkittävästi. Kaiken kaikkiaan uudistus saattaa hyvinkin ilmentää Antikaisen ja 

muiden (2017) arvioita siitä, että uudistuksen tavoitteena on keskusjohtoinen yhtenäis-

valtio, jota dominoi ministeriöiden normiohjaus ja valtiovarainministeriön kasvava valta.  

       Kärjistetyimmässä skenaariossa syntyvistä maakunnista tulee vain alueita, joiden 

kautta valtio toteuttaa päämääriään ja strategioitaan. Koska kansalaisten aluehallinto 

(maakunnat) on valtion rahoituksesta riippuvainen ja valtiolle tulosvelvollinen, tarkoittaa 

se oikeastaan vain aluehallinnon ja vallan siirtymistä maakuntien liitoilta ja muilta orga-

nisaatioilta keskushallinnolle, eli valtiolle. Herääkin kysymys, onko maakunta- ja sote-

uudistuksen lopputulemana vain siirtyminen takaisin hajautetun hyvinvointivaltion aika-

kauteen, jossa valtiovalta levittäytyy koko valtion alueelle, eriarvoisuutta pyritään kitke-

mään erilaisin toimenpitein erityisesti kilpailun ja yksityistämisen nimissä?  

Uudet maakunnat skaaloina 

Teoreettisen viitekehykseeni perustuen syntyvät maakunnat ilmentävät uutta alueellista 

skaalaa (Smith 2008), jolle olennaista on työvoiman ja pääoman kasautuminen sekä alu-

eellinen keskittäminen. Maakunta- ja sote-uudistuksessa ja sen tavoitteisiin pääsemisessä 

yhdistyvät poliittiset intressit, materialismi ja kasautumisen prosessi. Poliittistaloudelli-

selle skaalateorialle (Taylor 1982) keskeinen kasautumisen prosessi saattaa voimistua 

palvelujen yksityistämisen takia. Kasautumisen prosessi voi näkyä maakunta- ja sote-uu-

distuksen ja sote-palvelujen yksityistämisen seurauksena esimerkiksi näin: 

1. Jonkin pienen kunnan terveysasema suljetaan, koska se ei ole enää taloudellisesti 

kannattava (kokemuksen skaala, urbaanitaso) 

2. Tämä oikeutetaan kansallisesti, jotta maakunnalle suunnatut verorahat olisi turvattuja 

(ideologian skaala, valtiotaso) 

3. Maakuntakeskukseen perustetaan kansainvälinen jättiyritys (totuuden skaala, glo-

baalitaso) 

Syntyvät maakunnat voidaan nähdä siis skaaloina, jotka syntyvät kasautumisen prosessin 

kautta (Smith 2008; Jones 2017). Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä nyt 190 organi-

saatiolle jakautunut pääoma keskittyy ja lopulta myös kiinnittyy jatkossa 18 maakuntaan. 
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Kuten johdannossa jo johdannossa todettua, maakunta- ja sote-uudistuksen on arvioitu 

päin vastaisista tavoitteistaan huolimatta vain lisäävän eriarvoisuutta, joka on olennaista 

myös kasautumisen prosessissa. Globaalilla skaalalla tarkasteltuna uudet maakunnat saat-

tavat ilmentää taloustoimintojen alueellista keskittymistä (Smith 2008).  

       Kokonaisuudessaan maakunta- ja sote-uudistus on mahdollista nähdä myös eräänlai-

sena scalar fixiniä. Kuten kerroin tutkielmassani, maakunta- ja sote-uudistus on jatkumoa 

aluehallinnon historiallisille kehityspiirteille ja uudistusta tehdään tällä hallituskaudella 

muutospaineiden takia. Syy muutospaineille piilee pitkälti siinä kokonaisuudessa, millä 

uudistusta on myös perusteltu, eli kunnat nähdään liian pieninä yksiköinä järjestämään 

sote-palveluja. Tämä kuvaa tilannetta, jossa kapitalistinen kasautumisen prosessi on koh-

dannut kriisin (Newstead et al. 2003). Tällöin pääoma hyppää valtion toimeenpanemana 

skaalalta toiselle (paikalliselta alueelliselle, kunnilta maakunnille tai jopa kunnilta valti-

olle). Kyse on scale jumpingista, jonka lopputulemana on väliaikainen ratkaisu kriisiin, 

eli scalar fix. Kaiken kaikkiaan alueuudistus voi johtaa myös skaalojen välisiin kamppai-

luihin, kun tehtävien ja vastuun uudelleenorganisoimisen parissa painitaan todennäköi-

sesti pitkään (Gualini 2006).  

       Uudet maakunnat voivat ilmentää myös riippuvuuden ja osallistumisen tiloja (Cox 

1998). Riippuvuuden tila näkyy maakuntien riippuvaisuudessa valtioon. Maakunta on 

ikään kuin sidoksissa laajempaan kokonaisuuteen. Osallistumisen tila näkyy siinä, että 

toimiakseen maakunnan toimijoiden pitää suhteuttaa toimintansa myös muihin tasoihin 

(kuntiin, valtioon ja globaaliin tasoon).  

       Maakuntien olemus muuttuu siis merkittävästi maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. 

Enää tätä ”aluehallinnon väliporrasta” ei ole välttämättä tarpeellista määritellä valtio- ja 

kuntatasojen kautta (Malmsten 2008), vaan sitä voidaan jatkossa tarkastella omana koko-

naisuutenaan, omana skaalanaan. Enää aluehallinto ei saa identiteettiänsä jakojäännök-

senä, kun maakunnista tulee itsehallinnollisia tasoja ja ne nousevat samalle tasolle kun-

tien ja valtion kanssa. Maakuntien asema ei kuitenkaan välttämättä juurikaan vahvistu, 

koska se on toimistaan tulosvastuussa valtiolle. Herää myös kysymys, ovatko maakunnat 

oikeastaan itsehallinnollisia, kun niiltä puuttuu itsehallinnollisuudelle ominainen ulottu-

vuus eli verotusoikeus? Demokraattisesti tarkasteltuna itsehallinnollisuuden kriteeri toi-

saalta täyttyy. Lisäksi maakunnista tulee institutionalisoituneimpia (Paasi 1986), mitä ne 

nykyisellään ovat.  
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Kunta-, maakunta- ja valtiotason näkemykset rakenteellisista muutoksista 

Kunta- ja maakunta- ja valtiotason haastateltavat perustelivat maakunta- ja sote-uudistuk-

sen tarpeellisuutta samoin argumentein, mitä uudistuksen julkilausuttuinakin perusteluina 

on ollut (HE 15/2017 vp). Kunnat nähtiin kaiken kaikkiaan liian pieninä yksikköinä tuot-

tamaan sosiaali- ja terveyspalveluja ikärakenteen muuttuessa ja vanhusten suhteellisen 

määrän kasvaessa. Vaikka haastateltavat toivatkin maakunta- ja sote-uudistukseen liitty-

viä ongelmakohtia esiin lukuisia, käytännössä jokainen haastateltava piti lähtökohtaisesti 

uudistusta tarpeellisena. Eniten uudistuksen läpiviemiseen ja rakenteellisten tavoitteiden 

toteutumiseen uskoivat valtiotason edustajat. 

       Paikallisen tason edustajat eli Pohjois-Pohjanmaan kunnanjohtajat pitivät uudistusta 

tarpeellisena ja suurin osa myös koki kuntien olevan liian pieniä yksiköitä tuottamaan 

sote-palveluja jatkossa. Uudistus nähtiin jatkumona edellisten hallituskausien epäonnis-

tuneille yrityksille uudistaa sote-palvelujen rakennetta. Haasteena pidettiin valinnanva-

pautta, kiireellistä aikataulua ja uudistusten säästötavoitteiden saavuttamista. Osa haasta-

teltavista myös korosti kuntien roolin kaventumista ja sitä, etteivät syntyvät maakunnat 

oikeastaan ole itsehallinnollisia verotusoikeuden puuttumisen takia. Heräsi myös kysy-

mys, miksi uudistetaan, kun kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen sosiaali- ja terveys-

palvelut ovat maailman huippua? 

       Myös alueellisen tason edustajat pitivät uudistusta tarpeellisena taloudellisuuden, 

vaikuttavuuden ja tehokkuuden näkökulmista. Epäkohtina alueellisen tason edustajat nos-

tivat esimerkiksi pelon siitä, että alueellinen asiantuntemus ja tieto katoavat uuden valta-

kunnallisen lupa- ja valvontaviraston myötä. Lisäksi uudistus nähtiin eturistiriitoja vili-

sevänä kokonaisuutena, poliittisena kamppailuna ja kokonaisuudessaan prosessina, jota 

toteutetaan nyt lähinnä muutospaineiden takia. Lisäksi osa haastateltavista näki valinnan-

vapauden politisoituneena ja haastavana kokonaisuutena. Myös tarpeellisuus maakuntien 

verotusoikeudelle nousi keskusteluissa esiin, jotta itsehallinnollisuuden kriteerit täyttyi-

sivät. Eniten eroa alueellisen tason vastauksissa näkyi siinä, uskottiinko säästötavoittei-

den toteutumiseen.  

      Valtiotason haastateltavien näkemykset maakunta- ja sote-uudistuksen rakenteelli-

sista muutoksista ja tavoitteiden saavuttamiseen olivat optimistisia. Ensinnäkin uudistusta 



106 
 

 

pidettiin tarpeellisena ja hyvänä asiana, joka kyllä viedään läpi. Vallan ja tehtävien kes-

kittäminen nähtiin hyvänä. Lähes kaikki uskoivat 3 miljardin euron säästötavoitteiden 

saavuttamiseen. Lisäksi koettiin, että kuntien asema helpottuu, kun niiltä otetaan pois 

vastuuta. Haasteena valtiotason vastaajat pitivät lähinnä aikataulun kiireellisyyttä, mutta 

uskoivat kuitenkin siihen, että uudistus viedään läpi. Kuitenkin osa vastaajista näki Luo-

van perustamisen ongelmallisena erityisesti sen takia, että sen perustamisen myötä valtion 

aluehallinnon alueellinen piirre häviää. Osa vastaajista ei ottanut kantaa maakunta- ja 

sote-uudistuksen tuomiin rakenteellisiin muutoksiin.  

Peruspalvelujen arvioinnin kehittämistarpeet 

Peruspalvelujen arvioinnin kaksikymmenvuotinen historia sekä Oulun lääninhallituk-

sessa, että Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on ollut jatkuvassa muutoksessa (Liite 

1 & Liite 2). Arvioinnit olivat aluksi luonteeltaan laadukkaita (Ahonen 1999) ja koko-

naisvaltaisia sekä ne palvelivat kaikkia hallinnon tasoja valtakunnallisessa ja paikallisessa 

kehittämisessä, toiminta- ja taloussuunnittelussa sekä päätöksenteossa. Arvioinneissa oli 

hyödynnetty saatavuuden, saavutettavuuden, laadukkuuden, kustannustehokkuuden, ta-

loudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmia ja mittareita.   

       Vuosien varsilla mukaan tuli poikkihallinnollisia kohteita, mutta samalla arviointi-

kohteet ja näkökulmat erityisesti sote-palvelujen osalta kaventuivat. Mukaan tuli uusia 

toimijoita 2000-luvun puolessa välissä ja kokonaiskuvan tuottaminen yleisestä kehityk-

sestä alkoi pirstaloitua. Lopulta myös poikkihallinnolliset arviointikohteet kaventuivat ja 

arvioinnit hajautuivat. Tarve ajantasaiselle, paikkaan sidotulle ja nopealle tiedolle tunnis-

tettiin. Erityisesti lääninhallitusten viimeisimmillä arviointikierroksilla tietojärjestelmien 

kehittämisen avulla yritettiin korjata nämä ongelmat. Lopulta näkökulmat kaventuivat 

vain saavutettavuuteen ja saatavuuteen. Raporteista oli pudonnut pois kaikki alkuperäiset 

arviointikohteet, näkökulmat ja tarkoitusperä oli hämärtynyt. Lähes 15 vuoden ajan Ou-

lun läänihallituksessa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tiedostettiin muutostar-

peet. Ja niitä toivottiin.  

       Kerron seuraavaksi keskeiset huomiot, jotka haastattelujen perusteella nousivat esiin 

peruspalvelujen arvioinnin kehittämistarpeisiin liittyen. Merkittävää on, että usea haasta-

teltava näyttäisi toivovan paluuta oikeastaan juuri siihen, mitä peruspalvelujen arvioinnit 

aluksi olivat.  
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Keskeisin aineistosta esiin nouseva tulos on, että kaikki ovat eri mieltä siitä, mitä perus-

palvelujen arvioinnille pitäisi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen tehdä. Hajontaa löy-

tyy ministeriöiden, aluehallintovirastojen ja THL:n, sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja 

liiton välillä. Eriäviä mielipiteitä oli nähtävillä myös valtiovarainministeriön sisällä. 

Myös yksittäisten haastattelujen sisällä oli joitakin ristiriitaisuuksia esimerkiksi arvioin-

tinäkökulmien moninaisuuden, tarkkuuden sekä kattavan kokonaiskuvan tarpeellisuuden 

välillä. Lisäksi eroavaisuuksia oli siinä, kuka arvioi, miten arvioidaan ja mitä arvioidaan. 

Haastattelujen perusteella löytyi kuitenkin yhtäläisyyksiä, joiden mukaan voidaan muo-

dostaa peruspalvelujen arvioinnin kehittämiselle jonkinnäköiset raamit. Keskeisimmät 

esiin nousseet kysymykset ja ongelmat haastattelujen analysoinnissa olivat seuraavat: 

onko kokonaisvaltaista yleiskatsausta peruspalvelujen arvioinnista olennaista tuottaa vai 

riittävätkö substanssiarvioinnit? Jos kokonaisvaltaista arviointia peruspalvelujen toteutu-

misesta laaditaan maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen, minkä tahon pitäisi siitä olla 

vastuussa? 

       Keskeinen johtopäätös aineistoni perusteella on se, että peruspalvelujen arviointia ei 

sellaisenaan pidä jatkaa. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi selkeä tarve kunta-, maakunta 

ja valtiotason analysointitiedolle. Lisäksi toimialoittain tarvitaan tarkempaa, yksityiskoh-

taisempaa ja eri kohteisiin keskittyvää tietoa, mahdollisen yleisen katsauksen lisäksi tai 

siitä riippumatta. Näkökulmien osalta toiveissa oli vähiten hajontaa ja niitä listattiin 

useita. Lähes kaikki haastateltavat pitävät helposti nieltävää ja ajankohtaista tietoa tär-

keänä, ja arviointia tulisi tehdä vuosittain tai jopa reaaliajassa. Alueellisen tiedon tuotta-

mien nähtiin tärkeänä ja tulevaisuudessa pitäisi keskittyä tiedolla johtamiseen ja eri taho-

jen tietotarpeeseen vastaamiseen. Tämän kaiken voisi mahdollistaa yhteinen tietopohja, 

joka olisi kaikkien käytettävissä. Lähes jokaisessa haastattelussa nähtiin yleinen tieto-

pohja keskeisenä elementtinä tulevaisuudessa. Päällekkäisen työn välttäminen, tiedon ke-

rääminen ainoastaan kerran ja suurempi kommunikointi eri substanssitoimijoiden välillä 

ilmeni suurimmassa osassa vastauksista.  

       Eniten eroavaisuuksia ja hajontaa aineistossa esiintyi tiedontarpeessa. Kunnat, maa-

kunnat ja valtion keskushallinto tarvitsevat kukin erilaista ja eri tasoista tietoa eri aiheista. 

Suurin osa vastaajista piti lähinnä omaa toimintaansa tukevaa tietoa tärkeänä, kokonais-

kuvan tuottaminen peruspalveluista jäi toissijaiseksi toiveeksi ja se nähtiin myös hanka-
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lana toteuttaa. Sosiaali- ja terveysministeriön vastauksista välittyi haluttomuus tuottaa ko-

konaisvaltaista arviointia yhteistyössä niiden toimijoiden kanssa, jotka eivät liity sosiaali- 

ja terveysministeriön omaan substanssitoimintaan. Haastattelujen perusteella ei voinut 

löytää yhtä ainoaa yhtäläistä kehitysehdotusta siihen, miten peruspalveluja tulisi jatkossa 

arvioida. Suurin osa vastaajista katsoi peruspalvelujen arviointitarpeita omista näkökul-

mistaan eikä välttämättä suurempaa kokonaiskuvaa peruspalvelujen substanssivapaan ar-

vioinnin tärkeydestä nähty tai ymmärretty.  

       Vastausten eriäväisyyksistä huolimatta selkeää oli se, että peruspalveluja tulee arvi-

oida jatkossakin ja arvioinnin merkitys oikeastaan vain kasvaa sote- ja maakuntauudis-

tuksen myötä. Maakuntien toiminnan ollessa ainakin aluksi 100 % valtion rahoittamaa, 

tarvitaan alueellista tietoa peruspalvelujen vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta, tuotta-

vuudesta, tehokkuudesta laadusta ja tasa-arvon toteutumista entistä enemmän. Ilman tie-

toa ja tiedonanalysointia on tiedolla johtaminen, päätöksenteko ja ohjaaminen lähtökoh-

taisesti mahdotonta, eikä sovi nykypäivään. Arviointitietoa, kuten edellä mainittu, tarvi-

taan kunta-, maakunta- ja valtiotasolla päätöksentekoa ja kehittämistä varten. Tärkeintä 

haastatteluihin pohjautuen olisi se, että tuotetaan entistä ennakoivampaa ja vertailevam-

paa arviointitietoa, joka palvelee jokaisen tahon tietotarpeita ajankohtaisesti. Päällekkäi-

syys pitää poistaa, tieto tulee kerätä vain kerran ja tätä varten on luotava yhteinen tieto-

pohja julkishallinnolliselle toiminnalle. Arviointinäkökulman tulee ennen kaikkea olla 

asiakaslähtöinen ja suuntautua alhaalta ylöspäin, kansalaisesta valtiotasolle. Arvioin-

tinäkökulmat, jotka nousivat keskeisimmin esiin haastatteluissa, olivat: asiakasnäkö-

kulma, tuloksellisuus, kustannustehokkuus, saavutettavuus, saatavuus, vaikuttavuus, alu-

eellinen tieto, palvelutarpeen arviointi, vertaileva tieto, ennakoiva tieto, laatu ja yhden-

vertaisuuden toteutuminen. 

     Johtopäätökseni siitä, ettei peruspalvelujen arviointia pidä sellaisenaan jatkaa, on yh-

teneväinen Temmeksen ja muiden (2002) tutkimuksen johtopäätösten kanssa. Tutkimuk-

sessa (Temmes et al. 2002) kävi myös ilmi, etteivät sosiaali- ja terveysosaston johtajat 

olleet tyytyväisiä raportteihin. Tämä voi olla kytköksissä tässäkin tutkielmassa tehtyihin 

havaintoihin siitä, että nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n edustajat oli-

vat niitä, jotka olivat vähiten tyytyväisiä aluehallintovirastojen peruspalvelujen arvioin-

teihin. Negatiivinen suhtautuminen ei kuitenkaan välttämättä kerro siitä, etteivätkö rapor-

tit olisi laadukkaita. Tai sitä ne ainakin 20 vuotta sitten olivat (Ahonen 1999).  
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8. POHDINTA 

Tämän kappaleen tarkoituksena on tulkita tuloksia ja edellä esitettyjä johtopäätöksiä pei-

laamalla niitä odotuksiini. Jäsennän ensin tutkimukseni tuloksiin liittyviä odotuksiani, 

jonka jälkeen havainnollistan miltä osin ne toteutuivat ja miltä osin eivät. Tämän jälkeen 

tarkastelen tutkimuksessani olleita rajoituksia sekä esitän suosituksia mahdollisille jatko-

tutkimuksille. Lisäksi arvioin peruspalvelujen kokonaisvaltaisen arvioinnin merkitystä 

osana poliittishallinnollista päätöksentekoa. Aivan lopuksi koostan vielä huomioitani 

maakunta- ja sote-uudistuksen ulottuvuuksista.  

        Oletin ennakkoon erityisesti valtiotason virkamiesten vastauksista välittyvän virka-

miehille tyypillistä elitismiä (Ruostetsaari 2014) ja sitä, että virkamiehet uskoisivat au-

kottomasti tavoitteiden toteutumiseen. Oletin myös, että erityisesti paikallisen tason vas-

taajat kokisivat uudistuksen kaiken kaikkiaan negatiiviseksi kokonaisuudeksi. Uskomuk-

seni kävivät osin toteen, osin ei. Ensinnäkin, myös valtiotason vastaajat - vankasta us-

kosta maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoitusperiin tavoitteiden toteutumiseen ja huoli-

matta – nostivat ongelmia esiin. Yllätyin erityisesti joidenkin haastateltavien pelosta alu-

eellisen tiedon katoamiseen, kun valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto perustetaan. 

Olin ajatellut, että virkamiehet uskoisivat ’sokeasti’ ajamiinsa tavoitteisiin. Näin he toki 

isoilta osin tekivätkin. Yllätyin myös siitä, että paikallisen- ja alueellisen tason haastatel-

tavista käytännössä jokainen piti uudistusta tarpeellisena. Siitä en kuitenkaan yllättynyt, 

että lähes kaikki vastaajat tarkastelivat uudistusta lähinnä omasta näkökulmastaan ja 

omasta asemastaan käsin, eivätkä hahmottaneet uudistusta kokonaisuutena.  

       Yhtenä tutkimukseni rajoituksena ja haasteena pidän ryhmähaastatteluja tutkimus-

menetelmänä. Osassa haastattelutilanteita mukanani oli kollegani Pohjois-Suomen alue-

hallintovirastolta, mikä toi jo muutenkin haastaviin ryhmähaastattelutilanteisiin (Hirs-

järvi & Hurme 2013) lisävaikeuksia, sillä en pystynyt täysin itsenäisesti ohjailemaan 

haastattelutilanteita. Toki kollegani kokemus ja tietämys tarkasteltavasta aiheesta toi 

haastatteluihin myös lisäarvoa, mutta haastattelutilanteiden seuraaminen ja hallinnointi 

osoittautui loppukädessä hankalaksi. Yksin tekemäni ryhmähaastattelut ja erityisesti yk-

silöhaastattelut antoivat enemmän, kun ajatellaan erityisesti rakenteellisiin muutoksiin 

liittyviä tutkimustuloksia. Peruspalvelujen arviointiin liittyvät kokonaisuudet tulivat esiin 

hyvin silloin, kun kollegani oli asiantuntijuudellaan täydentämässä haastattelutilanteita. 
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Toisena haasteena pidän aineistoni laajuutta. Kuten kyselylomakkeesta (Liite 4) selviää, 

kysyin haastateltavilta myös siitä, uskoivatko he eriarvoisuuden vähentyvän uudistuksen 

myötä. Koin, että maakunta- ja sote-uudistuksen, eriarvoistumisen sekä peruspalvelujen 

arvioinnin välillä olisi aluekehityksellisesti ja -poliittisesti merkittävä kytkös. Ja niin var-

masti onkin. Mutta Pro gradu -tutkielman rajallisuuden sekä valtavan aineistomäärän ta-

kia eriarvoistumista käsittelevät huomiot jäivät tutkielmastani pois. Ehdotankin näiden 

kokonaisuuksien välisten yhteyksien syvempää tarkastelua jatkotutkimuksen aiheeksi. 

Lisäksi jatkotutkimuksen voisi tehdä 2010-luvun peruspalvelujen arvioinneista niin, että 

lähestymistapana olisi nimenomaan arviointiin liittyvä teoreettinen viitekehys. Viimei-

simmistä peruspalvelujen arviointien arvioinneista ja tutkimuksista (Ahonen 1999; Sten-

vall 2002) on kulunut jo kaksi vuosikymmentä. Lisäksi maakunta- ja sote-uudistuksen 

jälkeen olisi ehdottomasti tehtävä arviointia siitä, millaisia vaikutuksia uudistuksella oi-

keasti oli aluehallintoon ja millaiseksi kuntien, maakuntien ja valtion väliset suhteet ja 

työnjako lopulta muotoutui.  

       Mielestäni substanssivapaa arviointi on tarpeellinen poliittishallinnollisen päätöksen-

teon välineenä. Erilainen arviointitoiminta on 2010-luvun Suomessa keskiössä lähes kai-

killa hallinnonaloilla ja poliittishallinnollista päätöksentekoa varten (arviointi)tiedon pi-

täisi olla neutraalia, puolueetonta ja organisatorisesti riippumatonta (Niiranen 2015). Ai-

van kuten eräs haastateltavani sanoi, ilman yhteistä tietoa ei ole kokonaisvaltaista tietoa, 

joka on ehdottoman tärkeää julkishallinnon toiminnan onnistumisen kannalta. Uskallan 

siis väittää, että substanssivapaata arviointia tarvitaan, vaikkeivat kaikki haastateltavat 

tuntuneet ymmärtävän kokonaisvaltaisen ja poikkihallinnollisen arvioinnin tärkeyttä.  

       Aivan lopuksi haluan nostaa esiin muutamaa huomiota, joita maakunta- ja sote-uu-

distuksen teoreettinen tarkastelu minussa tutkijana ja kansalaisena herätti. Minkälaisiksi 

syntyvät maakunnat oikeasti muotoutuvat? Ovatko ne itsehallinnollisia, vaikkei niillä ole 

verotusoikeutta? Kuinka paljon pääoma oikeasti kasautuu maakuntien alueille ja miten 

tämä vaikuttaa ihmisten eriarvoistumiseen? Valtaavatko kansainväliset yritysjätit sote-

markkinat? Vahvistuuko maakuntien asema vai ei? Tutkimukseni perusteella näyttäisi 

siltä, että tulevaisuudessa oikeastaan valtion valta lisääntyy ja maakunnista saattaa tulla 

vain alueita, joissa valtion toimijat toteuttavat valtiostrategioitaan. Sen, mitä tämä kaikki 

tarkoittaa aluehallinnon osalta, voimme nähdä vasta uudistuksen jälkeen. Ehkä vasta usei-

den kymmenien vuosien päästä. 
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Liite 1. Koonti Oulun Lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraporttien tarkoitusperistä, arviointikohteista, näkö-

kulmista ja toimeksiantajista. Lähteet: Oulun lääninhallituksen peruspalvelujen arvioinnit 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009.   

Julkai-
su-
vuosi 

Kenelle? Mitä varten? Arviointikohteet Näkökul-
mat 

Poikkihallinnol-
liset teemat ja 
arviointikoh-
teet 

Toimek-
sianto ja 
yhteis-
työ 

Huomioita 

1996 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle. (Erityi-
sesti kunnille; li-
säksi lainsäätä-
jille, valtio- ja 
aluehallintoa 
varten) 

Paikalliselle ta-
solle: toiminta- & 
taloussuunnitel-
mat, kuntakohtai-
nen vertailu Val-
tio- ja alueelliselle 
tasolle: ajankoh-
tainen ja analy-
soitu tieto 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus, 
saavutetta-
vuus, laa-
dukkuus, 
kustannus, 
taloudelli-
suus, vai-
kuttavuus 

-  SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt 
ja LH 

Ensimmäinen syste-
maattinen arviointi-
kierros 

1998 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle 

Säädösvalmistelu, 
taloussuunnit-
telu, valtakunnal-
liset suunnitel-
mat, toimenpide-
ehdotukset  

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Palvelujen 
saatavuus 
ja taso, 
saavutetta-
vuus, laa-
dukkuus, 
taloudelli-
suus, vai-
kuttavuus 

Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen 
osalta lapset ja 
nuoret, työikäiset 
ja vanhukset 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt 
ja LH 

-  

1999 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle 

Säädösvalmistelu, 
taloussuunnit-
telu, valtakunnal-
liset suunnitelmat 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus, 
saavutetta-
vuus, laa-
dukkuus, 
taloudelli-
suus, vai-
kuttavuus 

Huumetilanne SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt 
ja LH 

- 

2000 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle 

Säädösvalmistelu, 
taloussuunnit-
telu, valtakunnal-
liset suunnitelmat 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus, 
taso, saa-
vutetta-
vuus, laa-
dukkuus, 
taloudelli-
suus, vai-
kuttavuus 

Huumetilanne, 
esiopetus, rikok-
sien ehkäisy-
toiminta, liikenne-
palvelut, sähköi-
set julkaisut ja 
sähköiset päivit-
täistavarakaupat 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt 
ja LH 

- 

2002 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle  

Vertailukelpoinen 
tieto 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus, 
taso, laa-
dukkuus, 
taloudelli-
suus, vai-
kuttavuus, 
ehkäisy, 
kustannuk-
set 

Huumetilanne, 
nuorten syrjäyty-
minen, sote-asiak-
kaiden ja koulu-
laisten kustannuk-
set ja tehokkuus 
sekä liikennetur-
vallisuus 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt 
ja LH 

Kehotus lainsää-
dännön uudista-
miseksi ja kustan-
nusten oikeuden-
mukaiseen jakami-
seen alueittain, 
jotta eriarvoisuus 
vähenisi 

2003 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle (erityi-
sesti: eduskunta, 
valtioneuvosto, 
ministeriöt, kun-
nat)  

Yhteiskunnan ko-
konaiskehitys ja 
selkeä kuva pal-
velujen kysyn-
nästä, tarjon-
nasta ja niiden 
kohtaamisesta 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus, 
taso, laa-
dukkuus, 
taloudelli-
suus, vai-
kuttavuus, 
tarjonta, 
kysyntä 
kustannuk-
set 

Maa- ja metsäta-
lous, kuluttajahal-
linto ja sisäasiain-
hallinto 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt, 
LH ja Suo-
men Kun-
taliitto 

Suomen Kuntaliitto 
mukaan arviointiin, 
raportin arviointi-
tyylin muuttumi-
nen, Lääninhallitus-
ten puolueetto-
muuden korostami-
nen. 
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2004 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle  

Ei erityismainin-
taa 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Tarjonta, 
kysyntä, 
saatavuus 
(poikkihal-
linnollisissa 
kohteissa: 
kustannus, 
vaikutta-
vuus, te-
hokkuus) 

Eläinlääkintä, 
elintarvikevalio-
kunta, kuluttajan-
hallinto 

Sisämi-
nisteriö, 
ohjaavat 
ministe-
riöt, LH ja 
Suomen 
Kunta-
liitto 

Raportista ei välit-
tynyt kokonaisku-
vaa yleisestä kehi-
tyksestä, arviointi-
kohteet pirstaloitu-
neita (joka myös 
osoituksena keskus-
, alue- ja paikallis-
hallinnon pirstaloi-
tuneisuudesta) 

2005 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle  

Ei erityismainin-
taa 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus 
ja saavu-
tettavuus, 
joissakin 
määrin ky-
syntä ja 
tarjonta 

Ei erityismainin-
taa 

Sisämi-
nisteriö, 
ohjaavat 
ministe-
riöt, LH ja 
Suomen 
Kunta-
liitto 

Poikkihallinnollisia 
kohteita vähän, 
sote-arviointikoh-
teita vain yksi, sisä-
asiainhallinnon ar-
viointikohteita 
enemmän.  

2006 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle  

Ei erityismainin-
taa 

Sosiaali- & terveys-, 
liikenne-, palo- & pe-
lastus, turvallisuus- 
ja sivistyspalvelut 

Saatavuus 
ja saavu-
tettavuus 

Liikenneturvalli-
suus 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt, 
lääninhal-
litus ja 
Suomen 
Kunta-
liitto 

Pyrkimys siirtyä ha-
janaisista kohti ko-
konaisvaltaisempia 
arviointeja. Esitetty 
tarve arviointikoh-
teiden uudelleen-
määrittelylle, hallin-
toalojen onnistu-
neelle yhteistyölle, 
arviointitapojen ke-
hittämiselle ja tarve 
ajantasaiselle, paik-
kaan ja aikaan sido-
tulle tiedolle.  

2007 Erityisesti: edus-
kunta, valtioneu-
vosto, ministe-
riöt, palvelun 
tuottajat, kunnat 
ja yritykset 

Yhtäläiset tilan-
nekuvat ja ajan-
kohtaista tietoa 
läänien alueilta 

Poliisi- ja pelastus-
toimi, hallinnon toi-
mivuus, opetus-, kir-
jasto-, liikunta- ja 
nuorisotoimi, hyvin-
vointi, kuluttajan 
asema ja liikenteen 
palvelut.  

Kysynnän 
ja tarjon-
nan koh-
taaminen, 
saavutetta-
vuus 

Sosiaali- ja ter-
veyspalveluja 
kourallinen 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt, 
LV ja Suo-
men Kun-
taliitto 

Samanlaiset pyrki-
mykset kuin edelli-
sessä raportissa. Li-
säksi Patio-tietojär-
jestelmähankkeen 
käynnistäminen. 

2008 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle (erityi-
sesti: eduskunta, 
valtioneuvosto, 
ministeriöt, pal-
velun tuottajat, 
kunnat ja yrityk-
set 

Yhtäläiset tilan-
nekuvat ja ajan-
kohtaista tietoa 
läänien alueilta 

Hallinnon toimivuus 
(yhteispalvelu), tur-
vallisuus (poliisi- ja 
pelastustoimi), osaa-
minen (opetus-, kir-
jasto-, liikunta- ja 
nuorisotoimi), hyvin-
vointi (sosiaali- ja 
terveystoimi, elintar-
vikevalvonta, eläin-
lääkintähuolto) sekä 
liikennepalvelut 
(nuorten liikennepal-
velut, liikenneturval-
lisuus).  

Saavutet-
tavuus ja 
saatavuus 

Teema: lapset ja 
nuoret 

SM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt, 
LH ja Suo-
men Kun-
taliitto 

Arvioinnin kehittä-
misen työryhmä 
20.11.2006-
31.5.2007 

2009 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle  

Yhtäläiset tilan-
nekuvat sekä 
ajankohtaista ja 
ennakoivaa tietoa 
läänien alueilta 

Samat kuin edelli-
sessä  

Saavutet-
tavuus ja 
saatavuus 

Teema: ikäänty-
vät 

VM, oh-
jaavat mi-
nisteriöt, 
LH ja Suo-
men Kun-
taliitto 

Patio -hankkeen 
vahvistuminen ja 
pyrkimys käyttäjä-
kunnan lisäämiseen 
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Liite 2. Koonti Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointiraporttien tarkoitusperistä, arviointi-

kohteista, näkökulmista ja toimeksiantajista. Lähteet: Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston peruspalvelujen arvioinnit 

2010, 2011, 2012, 2014 & 2016.   

 

Julkai-
su-
vuosi 

Kenelle? Mitä varten? Arviointikohteet Näkökulmat Poikki-
hallinnol-
liset tee-
mat ja ar-
viointi-
kohteet 

Toi-
meksi-
anto 
ja yh-
teis-
työ 

Huomioita 

2010 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle 

Päätöksenteko, 
suunnittelu ja oh-
jaus 

Hallinnon toimivuus 
(valtion paikallis- ja 
aluehallinto), turvalli-
suus ja ennaltaeh-
käisy (poliisi- ja pe-
lastustoimi), osaami-
nen (perusopetus, 
toisen asteen koulu-
tus, kirjastot, nuori-
sotoimi), hyvinvointi 
(lastensuojelulaki)  

Saatavuus, 
taso, tasa-
arvo, yhden-
vertaisuus 

Syrjäyty-
misen eh-
käisy 

VM, 
ohjaa-
vat mi-
niste-
riöt ja 
PSAVI 

Pyrkimys seurata yhteis-
kuntamuutosta ja palve-
lujen tilaa kokonaisuu-
tena. Kuntien ja AVIen 
yhteistyön tiivistäminen 

2011 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle 

Samat kuin edelli-
sessä 

Samat kuin edelli-
sessä. Lisäksi liiken-
nepalvelut ja kulutta-
jan asema 

Samat kuin 
edellisessä, li-
säksi vertaile-
vaa tietoa 
kuntien ja 
alueiden vä-
lillä 

Hallinto- ja 
palvelura-
kenteiden 
muutosten 
vaikutuk-
set palve-
lujen saa-
tavuuteen 

VM, 
ohjaa-
vat mi-
niste-
riöt ja 
PSAVI 

THL laati hyvinvointia 
koskevan arviointiosuu-
den. Jatkossa arviointia 
pitäisi kehittää enem-
män AVIen omaa sub-
stanssia tukevaksi. Arvi-
oinnin pitäisi tukea pa-
remmin kunnallista hy-
vinvointipolitiikkaa ja 
valtion paikallishallinnon 
palvelukykyä 

2012 Erityisesti AVIlle 
ja kunnille 

Päätöksenteko ja 
suunnittelu 

Samat kuin edelli-
sessä 

Samat kuin 
edellisessä 

Syrjäyty-
misen eh-
käisy ja 
harvaan-
asuttujen 
alueiden 
kannalta 
keskeiset 
palvelut 

VM, 
ohjaa-
vat mi-
niste-
riöt ja 
PSAVI 

THL laati sote-palveluja 
koskevan arviointiosuu-
den, tietoa tuotettiin 
VM:n peruspalvelujen 
tila -raporttia varten 

2014 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle 

Säädösvalmistelu, 
taloussuunnittelu, 
valtakunnallinen 
päätöksenteko 

Tasa-arvon, hyvin-
voinnin ja turvallisuu-
den palvelut 

Alueellinen 
saatavuus 

- VM, 
ohjaa-
vat mi-
niste-
riöt ja 
PSAVI 

Patio 2.0. kehittäminen 
alkoi 

2016 Paikalliselle, alu-
eelliselle ja val-
tiotasolle  

Peruspalvelujen 
suunnittelua ja 
päätöksentekoa 
varten, kaikille 
hallintotasoille 

Esi- ja perusopetus, 
toisen asteen koulu-
tus, kulttuuripalvelut, 
liikuntapalvelut, nuo-
risotyö, kirjastopal-
velut, nuorten mie-
lenterveys ja pelas-
tustoimi 

Alueellinen 
saatavuus 

Lapset ja 
nuoret 

VM, 
ohjaa-
vat mi-
niste-
riöt ja 
PSAVI 

Raportit julkaistiin vain 
sähköisesti Patio-järjes-
telmässä. Osoitettiin 
tarve reaaliaikaisem-
malle, monipuolisem-
malle ja digitalisoitu-
neemmalle arvioinnille 

 

 

 

 



        1/2 

  

 

 

      Liite 3. Haastateltavien (40 kpl) perustiedot.      

Taho tai organisaatio Ammatti-

nimike tai 

asema  

Haastattelumetodi 

(kirjallinen vas-

taus / haastattelu) 

Hallintotaso 

Suomen hal-

linto- järjestel-

mässä 

Skaala 

Kuntatalouden- ja hallinnon neu-

votteluryhmän arviointijaoston 

sihteeristö/Valtiovarainministeriö 

Neuvotte-

leva  

virkamies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Kuntatalouden- ja hallinnon neu-

votteluryhmän arviointijaoston 

sihteeristö/Valtiovarainministeriö 

Neuvotte-

leva 

virkamies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Kuntatalouden- ja hallinnon neu-

votteluryhmän arviointijaoston 

sihteeristö/Valtiovarainministeriö 

Neuvotte-

leva virka-

mies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Peruspalvelujen arvioinnin vas-

tuuhenkilöt/ 

Valtiovarainministeriö 

Hallitusneu-

vos 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto  Valtiotaso 

Peruspalvelujen arvioinnin vas-

tuuhenkilöt/ 

Valtiovarainministeriö 

Neuvotte-

leva virka-

mies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto  Valtiotaso 

Peruspalvelujen arvioinnin vas-

tuuhenkilöt/ 

Valtiovarainministeriö 

Ylitarkastaja Ryhmähaastattelu Keskushallinto  Valtiotaso 

Peruspalvelujen arvioinnin vas-

tuuhenkilöt/ 

Valtiovarainministeriö 

Kehittämis-

johtaja 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto  Valtiotaso 

Kuntien talous- ja toimintatieto-

jen, tilastoinnin ja tietohuollon 

kehittämisohjelma 2013 -2019/ 

Valtiovarainministeriö 

Projekti-

päällikkö 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto  Valtiotaso 

Kuntien talous- ja toimintatieto-

jen, tilastoinnin ja tietohuollon 

kehittämisohjelma 2013 -2019/ 

Valtiovarainministeriö 

Neuvotte-

leva virka-

mies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto  Valtiotaso 

Sosiaali- ja terveysministeriö Ylitarkastaja Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Sosiaali- ja terveysministeriö Neuvotte-

leva virka-

mies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Sosiaali- ja terveysministeriö Neuvotte-

leva virka-

mies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuri-

asia-neuvos 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ylitarkastaja Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Opetus- ja kulttuuriministeriö Neuvotte-

leva virka-

mies 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Valtioneuvoston kanslia Ohjelma-

neuvos 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Valtioneuvoston kanslia Johtava eri-

tyisasian-

tuntija 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Valtioneuvoston kanslia Johtava eri-

tyis-asian-

tuntija 

Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 

Valtioneuvoston kanslia -  Ryhmähaastattelu Keskushallinto Valtiotaso 
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Valtiokonttori -  Ryhmähaastattelu Keskushallin-

non alainen tut-

kimuslaitos 

Valtiotaso 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija Yksilöhaastattelu Keskushallin-

non alainen tut-

kimuslaitos 

Valtiotaso 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija Ryhmähaastattelu Keskushallin-

non alainen tut-

kimuslaitos 

Valtiotaso 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija Ryhmähaastattelu Keskushallin-

non alainen tut-

kimuslaitos 

Valtiotaso 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija  Ryhmähaastattelu Keskushallin-

non alainen tut-

kimuslaitos 

Valtiotaso 

Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rasto 

Yksikön 

päällikkö 

Ryhmähaastattelu 

ja yleinen kanta 

Aluehallinto Alueellinen taso 

Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rasto 

Kehittämis-

päällikkö 

Ryhmähaastattelu 

ja yleinen kanta 

Aluehallinto Alueellinen taso 

Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rasto 

Ylijohtaja Yksilöhaastattelu Aluehallinto Alueellinen taso 

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja Kirjallinen vastaus Aluehallinto Alueellinen taso 

Lapin aluehallintovirasto Johtaja Kirjallinen vastaus Aluehallinto Alueellinen taso 

Lapin aluehallintovirasto Ylijohtaja Kirjallinen vastaus Aluehallinto Alueellinen taso 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja Kirjallinen vastaus Aluehallinto Alueellinen taso 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

tovirasto 

Ylitarkastaja Kirjallinen vastaus Aluehallinto Alueellinen taso 

Kärsämäki Kunnanjoh-

taja 

Kirjallinen vastaus Muu julkinen 

hallinto 

Paikallinen taso 

Haapajärvi Kaupungin-

johtaja 

Kirjallinen vastaus Muu julkinen 

hallinto 

Paikallinen taso 

Raahe Kaupungin-

johtaja 

Kirjallinen vastaus Muu julkinen 

hallinto 

Paikallinen taso 

Ii Kunnanjoh-

taja 

Yksilöhaastattelu Muu julkinen 

hallinto 

Paikallinen taso 

Oulu Kaupungin-

johtaja 

Yksilöhaastattelu Muu julkinen 

hallinto 

Paikallinen taso 

Pudasjärvi Kaupungin-

johtaja 

Yksilöhaastattelu Muu julkinen 

hallinto 

Paikallinen taso 

Pohjois-Pohjanmaan liitto Suunnittelu- 

päällikkö 

Yksilöhaastattelu Maakunnan 

liitto 

Alueellinen taso 

Ei edustettua tahoa tai organisaa-

tiota 

Asiantuntija Yksilöhaastattelu - Valtiotaso 
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Liite 4. Haastattelukysymykset.   

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Pro gradu -tutkielma, Julia Jokelin: Alueuudistus ja peruspalvelujen arviointi – Suomen julkishallin-

non rakenteellinen muutos ja peruspalvelujen arvioinnin kehittämistarpeet  

 

Yleiset  

Yleisiä taustakysymyksiä. 

1. Oletteko henkilökohtaisesti mukana alueuudistuksen valmistelussa? – jos olette, niin miten?  

2. Miten suhtauduttu alueuudistukseen ja sen tuomiin julkishallinnon rakenteellisiin muutok-

siin? Henkilökohtainen ja/tai tahon edustama mielipide. 

3. Ovatko alueuudistuksen mukana tulevat mahdolliset tahoanne koskevat muutokset selviä?  

 

Nykytilanne ja aikaisemmat peruspalvelujen arvioinnit  

Aluehallintovirastot laativat kahden vuoden välein peruspalvelujen arviointiraportin, jossa tarkas-

tellaan peruspalvelujen alueellista saatavuutta. Lisäksi aluehallintovirastot laativat yhdessä perus-

palvelujen valtakunnallisen arviointiraportin.  

4. Mikä on roolinne peruspalvelujen arvioinnissa? (Esimerkiksi tiedon tuottaja, tiedon käyttäjä 

tai muu) 

5. Mitä mieltä olette aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraporttien 

HUOM! Tämä kysymys (5) on suunnattu erityisesti niille, jotka tuntevat jollain tapaa alue-

hallintovirastojen peruspalvelujen arviointikäytännön ja niille, jotka hyödyntävät peruspal-

velujen arviointiraporttien tuloksia. Kaikkiin kohtiin ei tarvitse vastata.  

a. Arviointikohteista ja niiden valintaprosessista 

b. Arvioivasta tahosta  

c. Arviointiprosessista 

d. Tietolähteistä  

e. Indikaattoreista  

f. Käytettävyydestä 

g. Toimeksiannosta  

h. Patiosta  

 

6. Jos olette hyödyntäneet peruspalvelujen arviointiraportteja työssänne – miksi, miten ja mitä 

varten?  

 

Peruspalvelujen arviointi alueuudistuksen jälkeen  

Kaikki kysymykset koskevat peruspalvelujen arviointia alueuudistuksen jälkeen.  

Kysymyksiin voi vastata henkilökohtaisesta ja/tai edustamanne tahon näkökulmasta. 

7. Pitäisikö peruspalveluja arvioida alueuudistuksen jälkeenkin? 

Jos kyllä, niin:  

8. Minkä tahon pitäisi arvioida peruspalveluja?  
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9. Mille tahoille ja mitä varten peruspalvelujen arviointeja pitäisi tuottaa?  

10. Millaista tietoa peruspalveluista tulisi mielestänne tuottaa eri tahoille?  

11. Millaisia arviointikohteiden pitäisi mielestänne olla?  

12. Minkä tahojen pitäisi mielestänne valita arviointikohteet?  

13. Millaisista näkökulmista peruspalveluja tulisi arvioida?  

14. Millaisella aikataululla peruspalveluja tulisi arvioida? 

 

Alueuudistuksesta yleisesti 

15. Muokkaako alueuudistus mielestänne peruspalveluja ja niiden saatavuutta? 

16. Alueuudistuksen ja erityisesti sote-uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on eriarvoi-

suuden vähentäminen – uskotteko tämän tavoitteen toteutumiseen? 

17. Luoko sote-uudistuksen valinnanvapaus mielestänne eriarvoisuutta vai tasa-arvoa kansalais-

ten välille?  

18. Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin suuruisen kestävyysvajeen kuromista um-

peen. Onko tämä mielestänne realistinen tavoite? 

 


